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  ليشيت- معلومات وقائعية وإحصائية عامة عن تيمور - أوالً

 اخلصائص الدميوغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية -ألف 

  الصورة الدميوغرافية العامة-١

  ٢٠٠١ففي عام   .  رغم حتقق إجنازات كبرية فيها      ليشيت بلداً من أفقر بلدان العامل      -ال تـزال تـيمور       -١
 يف ٢٠ يف املائة من السكان يعيشون بأقل من دوالر واحد من دوالرات الواليات املتحدة يومياً ويندرج ٤٠كان 

وكانت حدة الفقر أكثر وضوحاً يف األسر الكبرية وبني املستويات . املائـة مـن السكان حتت خط الفقر الوطين       
وكان معدل عدم   . نخفضة ويف احلاالت اليت كانت املزرعة العائلية فيها هي املصدر الرئيسي للدخل           التعليمـية امل  

 .املساواة مرتفعاً وخاصة بني املناطق احلضرية والريفية ويتجه إىل الزيادة مع التحرك من الشرق إىل الغرب

الً فإن التزايد السكاين سريع اخلطى       ليشيت بلد صغري ال يتعدى سكانه مليون نسمة إال قلي          -ورغـم أن تيمور      -٢
والعمر املتوقع منخفض بينما ترتفع وفيات األطفال وخاصة خارج         . ورمبا كان معدل اخلصوبة فيها أعلى معدل يف العامل        

 .وينخفض معدل االستفادة من اخلدمات الصحية ويرتفع معدل الرسوب يف املدارس والتسرب منها. منطقة ديلي

ة والطاقات املؤسسية واإلدارية حمدودة ويواجه القطاع اخلاص تقييدات قانونية كبرية كما والبنية األساسي -٣
ومع ذلك ليس من    . وسهَّلت زيادة إنتاج البترول وارتفاع أسعاره زيادة النفقات العامة        . يواجه ارتفاع التكاليف  

ري البترولية سيكون هو مفتاح زيادة فالنمو يف األنشطة غ. املرجح أن يدعم قطاع البترول العمالة على نطاق واسع
ويواجه فقراء املناطق احلضرية، وخاصة الشباب منهم، تزايد البطالة يف حني يواجه فقراء الريف              . فـرص العمل  

ومن املرجح أن يتزايد الفقر يف األجل . اختفاء األمن الغذائي واالفتقار إىل البنية األساسية واالجتماعية واالقتصادية
 .ب بطء خطى النمو وسرعة منو السكاناملتوسط بسب

  مجع البيانات-٢

تبيَّن أن مجع البيانات لصياغة التقارير األولية املقدَّمة من احلكومة عن معاهدات حقوق اإلنسان كان أمراً  -٤
، فإن توفر   ٢٠٠٤ورغم توفر كميات متزايدة من البيانات يف الوقت احلاضر بفضل إحصاء عام             . عسرياً وحمبطاً 

وتبيَّن لفريق صياغة التقرير يف حالة توفرها أهنا . نات ومؤشرات بشأن حقوق اإلنسان بالتحديد ال يزال حمدوداًبيا
تتسم بالتضارب وعدم الدقة كما أن اختالف املصادر يؤدي يف كثري من األحيان إىل اختالف البيانات عن نفس                  

ات اإلحصائية ولكن على القارئ أن يالحظ الصعوبات وقد سعت هذه التقارير إىل التوفيق بني التناقض. املؤشرات
 .اليت ُوجهت عند تفسري البيانات ذات الصلة

ويضـطلع مكتب اإلحصاءات الوطين باملسؤولية الرئيسية عن مجع البيانات احلكومية رغم طاقته التقنية               -٥
ت يف اإلحصاءات ويفتقر هذا     وعدد املوظفني الدائمني يف هذا املكتب صغري وميلك قليل منهم مؤهال          . احملـدودة 

ويعتمد املكتب اعتماداً كبرياً على مساعدة      . املكتـب إىل امليزانـية الالزمة للقيام جبمع البيانات بصورة مستقلة          
املاحنني للحصول على الدعم املايل والتقين معاً وكانت عمليات كثرية جلمع البيانات اليت جرت حىت اآلن قد بدأت 

 ومشلـت مجـيع عمليات مجع البيانات الدولية عنصراً كبرياً من           . ت دولـية  واسـتمرت بدعـم مـن وكـاال       
 . بناء القدرات
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ويوجد يف وزارة التخطيط واملالية إطار لرصد عملية ختطيط التنمية الوطنية تنصب نقطة تركيزه احملورية                -٦
 من جتميع وتقييم اإلحصاءات ونظراً ألن إطار الرصد املذكور يتطلب عمليات منتظمة ودقيقة. على احلد من الفقر

فـإن الوزارة ووكاالت األمم املتحدة يعمالن على صياغة وتنفيذ نظام معلومات التنمية كي ميكن جتميع بيانات                 
وإىل أن يتم ذلك، تظل البيانات املوثوقة غري متوفرة بشأن كثري من اجلوانب . إحصائية جمزَّأة يف كل جماالت التنمية

 .خاصة اجلوانب املتعلقة باجملموعات الضعيفة مبا فيها األطفال واملعوقون وكبار السناهلامة يف التنمية، و

 اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين العام -باء 

  التاريخ السياسي-١

مـن الصعب أن نفهم التحديات اهلائلة اليت تواجهها اليوم هذه الدولة املستقلة حديثاً دون معرفة دقائق                  -٧
 ليشيت ميثل ذروة تاريخ متماسك ومعقد -الفعل فإن اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين يف تيمور       وب. تارخيها

 .يتضمن احلكم التقليدي الذي أصطبغ بتأثري قرون من االستعمار واالحتالل

 االستعمار الربتغايل

ون من استعمار    مفتتحني بذلك أكثر من أربعة قر      ١٥١٥وصـل الـتجار الربتغاليون إىل تيمور يف عام           -٨
 ليشيت مقاومة شديدة من الشعب التيموري      -وقد واجه الربتغاليون عند وصوهلم إىل تيمور        .  ليشـيت  -تـيمور   

واستمرت هجمات املتمردين على املستوطنات . وانفجـار حروب مترد يف عدة مناسبات يف خمتلف أجزاء اإلقليم    
: ذي زار تيمور يف منتصف القرن التاسع عشر، استنتج أن         الـربتغالية إىل درجة أن الرحالة اإلنكليزي واالس، ال        

ورغم أن هذه   . )١("تـيمور ستظل سنوات طويلة يف املستقبل بنفس هذه احلالة من التمرد املزمن وسوء احلكم              "
احلاالت من التمرد كانت متفرقة وحملية بطابعها وناشئة عن قضايا ال هتم اإلقليم كله فإهنا كانت بدايات حركة                  

 . )٢(ير الوطين اليت بدأت يف سبعينات القرن العشرينالتحر

وردت السـلطة االستعمارية الربتغالية على املقاومة احمللية بالتهديد والقهر لكي حتافظ على وجودها يف                -٩
وكانت هذه االستراتيجيات، مقترنة بأشكال أخرى من االستغالل، هي         . اإلقلـيم، وقامت بنفي زعماء املقاومة     

ويف ستينات القرن املاضي عندما بدأ كثري من البلدان عملية إهناء االستعمار يف             . لبة على تلك الفترة   السـمة الغا  
وحظرت األنشطة .  ليشيت-أراضـيها واصـلت احلكومة الربتغالية هنجها القمعي يف مستعمراهتا، مبا فيها تيمور       

 خرى يف أفريقيا حىت أوائل سبعينات      السياسـية واسـتمرت يف نفي منتقدي سياستها إىل مستعمرات برتغالية أ           
 .القرن املاضي

                                                      

 ,"G. Taylor, 2001, "Indonesia’s Forgotten War: The Hidden History of East Timorورد هذا النص يف  )١( 

Zed Books, London. 

 . Geoffrey C. Gunn, 1999, "Timor Loro Sae: 500 Anos", Livros do Oriente, Macau: انظر )٢( 
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فلم يتم استغالل   .  ليشيت يوصف باإلمهال والتخلف    -ومن الناحية االقتصادية كان االستعمار الربتغايل يف تيمور          -١٠
كان مطلوباً ولكن . أي مصـادر تعدينية أو مصادر األمساك يف البلد، وهو دليل على انعدام الكفاءة لدى اإلدارة الربتغالية     

 أن تقدم الرجال للقيام )٣(سوكومـن كـل شـخص بالغ من الذكور التيموريني أن يدفع ضريبة رأس وكان على بلدة              
وكان املتخلفون عن دفع ضريبة الرأس يواجهون يف كثري من األحيان عقوبة جسدية شديدة ويرغمون               . باألعمال اليدوية 

 .ها احلكومة، إىل جانب أماكن أخرى كثريةعلى العمل للحكومة يف مزارع النب اليت متلك

 إهناء االستعمار

 ليشيت مما خلق -يف أوائل ستينات القرن املاضي بدأت احلكومة الربتغالية توسع الفرص التعليمية يف تيمور  -١١
ار يف  واجتهت هذه الصفة التيمورية إىل تشكيل حركة وطنية ملناهضة االستعم         . كـياناً من الصفوة احمللية املتعلمة     

ومل . ومع ذلك مل تقترن التغيريات يف السياسة التعليمية بإصالح سياسي يف أوضاع املستعمرات            . أواخر الستينات 
 بقيادة حركة القوات    ١٩٧٤يف الربتغال يف عام     " األزهارثورة  "يظهـر أي مناخ سياسي جديد إال بعد انفجار          

 .١٩٧٤أبريل / نيسان٢٥املسلحة وقلب نظام حكم كيتانو يف 

 وقـام نظـام احلكـم اجلديـد يف الـربتغال بصورة شبه فورية بتجديد التزام احلكومة بقرار اجلمعية                    -١٢
 عن منح االستقالل للبلدان والشعوب      ١٩٦٠ديسـمرب   / كـانون األول   ١٤املـؤرخ   ) ١٥-د (١٥١٤العامـة   

 .املستعمرة، وبدأ النظام عملية إهناء االستعمار

االحتاد مع :  ليشيت مع تكون األحزاب حول ثالثة إعالنات رئيسية        - يف تيمور    وبـدأت التغيريات جتري بسرعة     -١٣
وتشكل احلزبان الرئيسيان من هذه األحزاب، ومها االحتاد الدميقراطي         . الـربتغال واالسـتقالل واالندماج مع إندونيسيا      

لت فيما بعد لتصبح اجلبهة الثورية    اليت حتوَّ ) (ASDT( والـرابطة الدميقراطية االجتماعية التيمورية       )٤()UDT(التـيموري   
.  وقاما يف مرحلة الحقة من ذلك العام بتشكيل حتالف بينهما          ١٩٧٤مايو  / يف أيار  )٥())فريتيلني(الستقالل تيمور الشرقية    

  وحزب كوتا )٦()APODETI( ليشيت -وجـاء بعدمهـا سـريعاً أحـزاب أقلية منها االحتاد الشعيب الدميقراطي لتيمور            
)KOTA()ليشيت مع أستراليا-وحزب العمل والرابطة الدميقراطية لتكامل تيمور  )٧  . 

                                                      

 ).ضياع( ألديا ٤  إىل٣وحدة سكانية تتألف عادة من " سوكو" )٣( 

مشل الربنامج السياسي األول لالحتاد الدميقراطي التيموري إرساء الدميقراطية وإعادة توزيع الدخل وحقوق              )٤( 
 .اإلنسان وتقرير املصري للشعب التيموري مع االجتاه إىل تكوين احتاد مع الربتغال بعد مرحلة وسيطة للوصول إىل االستقالل

 أيديولوجيـتها إىل املبادئ العاملية لالشتراكية والدميقراطية، وطالب اإلعالن األول           اسـتندت فريتـيلني يف     )٥( 
للحزب برفض االستعمار واملشاركة الفورية لشعب تيمور يف اإلدارة واحلكومة احمللية وبإهناء التمييز العنصري ومكافحة الفساد          

 .وإقامة عالقات طيبة مع البلدان اجملاورة

وأصبح هذا احلزب فيما    .  وأيد التكامل مع إندونيسيا مع االستقالل الذايت       ١٩٧٤مايو  /ار أي ٢٧تأسس يف    )٦( 
 . ليشيت-بعد ذريعة للمصاحل اإلندونيسية يف تيمور 

أسس هذا احلزب عدة زعماء حمليني زعموا أهنم من ساللة امللوك التيموريني وأيد هذا احلزب إعادة امللكية                  )٧( 
 .التقليدية
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 اعتمدت احلكومة الربتغالية دستوراً جديداً أكد على حق املستعمرات يف تقرير            ١٩٧٤يوليه  /ويف متـوز   -١٤
 صدر قانون يسمح بتشكيل حكومة      ١٩٧٥وبعد ذلك بسنة واحدة أي يف عام        . املصري وتضمن خيار االستقالل   

 . ١٩٧٨ ليشيت بغية إهناء االستعمار الربتغايل يف اإلقليم يف -نتقالية للتحضري النتخابات وطنية يف تيمور ا

فقد قدم وزير خارجية    .  ليشيت غري واضحة   -وكانت استجابة احلكومة اإلندونيسية إلهناء االستعمار يف تيمور          -١٥
 بأن إندونيسيا ستحترم حق شعب تيمور يف تقرير         ١٩٧٤نيه  يو/إندونيسيا يف ذلك الوقت آدم مالك تأكيدات يف حزيران        

ومع ذلك كان من الواضح أن محلة إشاعة        .  ليشيت -املصري كما أكد أن إندونيسيا ليست لديها أطماع إقليمية يف تيمور            
قد بدأت فعالً بتنسيق من املخابرات احلكومية ) Operasi Komodo(االضـطراب املعـروفة باسـم عملـية كومودو     

وجنحت عملية كومودو يف شق التحالف بني جبهة فريتيلني واالحتاد الدميقراطي باستعمال دعاية مناهضة              . )٨(إلندونيسيةا
 .للشيوعية ونشر ادعاءات كاذبة بأن جبهة فريتيلني كانت ختطط للقيام بانقالب عسكري

دعاية جاكرتا، ولذلك قام    وكـان االحتـاد الدميقراطي التيموري غري ناضج سياسياً، ووقع حتت تأثري              -١٦
وردت جبهة فريتيلني على هذا . ١٩٧٥أغسطس / آب١١ ليشيت يف -بـانقالب ضد اإلدارة الربتغالية يف تيمور    

ويف أعقاب هذا . االنقالب بدعم من الضباط التيموريني داخل اجليش الربتغايل وهو ما أغرق البلد يف حرب أهلية
 ١٩٧٥أغسطس  / أب ٢٠ ليشيت عن عملية إهناء االستعمار ويف        - يف تيمور    العنف ختلى احلاكم الربتغايل وإدارته    

وبعد ذلك رفضت احلكومة الربتغالية الدخول مرة أخرى يف عملية إهناء االستعمار . هربوا إىل جزيرة أتورو القريبة
 .بعد أن علمت بأن الغزو اإلندونيسي كان على وشك احلدوث

وأرسل .  ليشيت - أعلنت فريتيلني من جانب واحد استقالل تيمور         ١٩٧٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ويف   -١٧
 ليشيت الدميقراطية، برقية إىل الربتغال أوضح فيها        -فرنسسكو زافيه دو أمرال، أول رئيس معيَّن جلمهورية تيمور          

لية أن هـذا اإلعالن كان ضرورياً بسب العدوان اإلندونيسي وكذلك عدم االهتمام من جانب احلكومة الربتغا               
ويف مشهد من مشاهد التضامن املثايل مع الربتغال استمرت األعالم الربتغالية ترفرف مع             . بعملية إهناء االستعمار  

 .  بل إن سيارة املرسيدس السوداء للحاكم الربتغايل مل ميسها أحد-ذلك على مبىن احلكومة املركزية ومل يتم إنزاهلا 

 فريتيلني فعالً على اإلقليم متت استعادة إدارة الدولة رغم أن ذلك            ويف الفترة القصرية اليت سيطرت فيها      -١٨
تتحلى "ووصفت عدة وفود أجنبية زارت اإلقليم يف ذلك الوقت إدارة فريتيلني بأهنا             . كـان حتت العلم الربتغايل    
ية للعدالة  وأصـدرت دليلها وبرناجمها السياسي إلعادة البناء وتنمية املبادئ القو         . )٩("باملسـؤولية واالعـتدال   

 destruição progressive e(االجتماعية هبدف كفالة القضاء التدرجيي والكامل على استغالل اإلنسـان لإلنسان 

total da exploração do homem pelo homem()ووضعت فريتيلني ونفذت سياسات تركز على اإلنسان يف  )١٠
                                                      

 .Bakin- Badan Koordinasi Intelijen Negara" باكني" )٨( 

 ,John G. Taylor, 1001, Indonesia’s Forgotten War: The Hidden History of East Timor:انظر )٩( 

Zed Books, London. 
 )١٠( Manual e Programa Politica da Fretilin, Departamento de Orientação Política e Ideologia, 

Fretilin, 1975. See Richard W. Franke, East Timor: The Hidden War, East Timor Defense Committee, New 

York, 1976. 
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لزراعة والثقافة والتعليم واخلدمة الصحية، لتحقيق      يف أربع جماالت تتسم باألولوية وهي ا      كـل أحنـاء اإلقلـيم       
ومشلت الربامج احملددة حمو أمية الكبار واملزارع اجلماعية واإلصالح         .  ليشيت -االسـتقالل احلقيقي لشعب تيمور      

 .الزراعي وإنشاء التعاونيات واملراكز الصحية

 الغزو اإلندونيسي واالحتالل بعد ذلك

 وحتت وطأة هذه السيطرة التمس زعماء االحتاد        ١٩٧٥أغسـطس   / آب تغلَّبـت قـوات فريتـيلني يف       -١٩
 ليشيت وحزب كوتا وحزب العمل زعماء اللجوء عرب  -الدميقراطي التيموري والرابطة الشعبية الدميقراطية لتيمور       

دة ومت إرغام القا  . احلـدود يف إندونيسـيا، وهـو ما مهد الطريق متهيداً كامالً للخطط العسكرية اإلندونيسية              
 ليشيت مع -السياسيني اهلاربني حتت وطأة حاجتهم إىل املأوى والغذاء على التوقيع على وثيقة تعلن إدماج تيمور                

.  وُسمي إعالن باليبو   ١٩٧٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ومت التوقـيع على هذا اإلعالن يف باليبو يف          . إندونيسـيا 
 كان قد أُعد يف بايل بإندونيسيا وأهنم أرغموا على          وكشـف بعـض املوقعني على اإلعالن فيما بعد أن اإلعالن          
 .التوقيع عليه حتت هتديد السالح يف فندق بينيدا فيو يف بايل

 ليشيت ووضعت -ويف نفس الوقت تكثَّفت العمليات العسكرية اإلندونيسية على طول احلدود مع تيمور  -٢٠
 كانون ٧ويف .  ليشيت-بغزو شامل لتيمور للقيام ) Operasi Seroja(القـوات العسـكرية خطة عملية لوتس   

 ليشيت  - شـنَّت إندونيسـيا، رغم إرادة الشعب التيموري، غزواً عسكرياً على تيمور              ١٩٧٥ديسـمرب   /األول
 عقدت احلكومة اإلندونيسية ما يسمى جملس       ١٩٧٦مايو  / أيار ٣١يف  . اشـتركت فـيه القوات الربية والبحرية      

ضواً مت اختيارهم أساساً من بني مؤيدي االندماج مع إندونيسيا من أعضاء             ع ٢٨الشعب احمللي الذي يتألف من      
 ٧/١٩٧٦ ليشيت وسرعان ما أعلن رئيس مجهورية إندونيسيا القانون رقم           -الـرابطة الشعبية الدميقراطية لتيمور      

شرين يف  ليشيت لتكون املقاطعة السابعة والع- الذي نص على إدماج تيمور ١٩٧٦يوليه / متـوز ١٧املـؤرخ يف   
 . إندونيسيا، رغم أن حكومة الربتغال مل تتخل أبداً عن سلطتها بوصفها الدولة القائمة باإلدارة يف اإلقليم

ومع تقدُّم القوات الغازية وبسط سلطتها على املدن الرئيسية فّر زعماء فريتيلني والسكان لتشكيل قواعد   -٢١
واستمرت ). فلنتيل( ليشيت   - للتحرير الوطين لتيمور     )١١(حةالدعـم يف املناطق اليت سيطرت عليها القوات املسل        

 .فريتيلني تنفذ براجمها اإلدارية يف قواعد الدعم

ورغـم املبادرات اهلامة اليت قامت هبا فريتيلني، مل تكن إدارهتا بعد إعالن االستقالل ويف مناطق الدعم                  -٢٢
ز حقوق اإلنسان مبا يف ذلك التعذيب وإعدام أشخاص         فقد وجهت إليها االهتامات بتجاو    . احملررة بريئة من النقد   

 .بإجراءات موجزة بعد اهتامهم باخليانة أو التعاون مع قوات االحتالل

                                                      

ومع توقف الضغوط العسكرية اإلندونيسية زادت صعوبة الدفاع عن         . يشار إليها أيضاً باسم املناطق احملررة      )١١( 
، ومع تدمري قاعدة املقاومة يف جبل ماتبيان، تغيَّرت      ١٩٧٨ويف  . عدووسقطت أعداد متزايدة منها حتت سيطرة ال      . هذه اجليوب 

 . االستراتيجية العسكرية للمقاومة وحتولت إىل حرب عصابات
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وقد اتسم الغزو بانتهاكات منهجية وجسيمة      . وبعد الغزو تدهورت حالة حقوق اإلنسان تدهوراً سريعاً        -٢٣
هجري القسري واالختفاء والطرد خارج البالد وتقييد فقد زادت عملية القتل اجلماعي والت   : للشـعب التـيموري   

ومشلت األحداث الدموية قصف    . احلركة والسخرة واالعتقال واالحتجاز بصورة تعسفية إلصاق التهم السياسية        
 مـنطقة ماتبـيان مما أدى إىل سقوط عشرات اآلالف من الضحايا املدنيني، ومذحبة كراراس يف منطقة فيكيكي                  

عدام الذكور البالغني يف القرية بأكملها وترك النساء واألطفال فقط، ومذحبة سانتا كروز يف  حيث مت إ  ١٩٨٣يف  
 .١٩٩١ديلي يف 

وال يشار أحياناً إىل أن املرأة عانت حتت االحتالل من املعاملة املهينة على يد قوات االحتالل وعمالئهم،  -٢٤
لت اإلساءات ضد املرأة االغتصاب واملضايقة اجلنسية       ومش. وأن املرأة أيضاً قامت بدور نشيط يف حركة املقاومة        

وكان اخلطر يتهدد   . واالسـتعباد اجلنسي على يد القوات اإلندونيسية والزواج القسري مع اجلنود اإلندونيسيني           
وكما مت تطبيق   . بصـورة خاصـة النساء الالئي يقمن عالقات مع املقاومة أو يفترض أهنن على عالقة باملقاومة               

 .)١٢( القسرية لتخطيط األسرة وخاصة على زوجات املوظفني املدنينيالقوانني

وكانت انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة أثناء االحتالل اإلندونيسي موضع حتقيقات وجلسات استماع  -٢٥
ال ويرد مزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع يف القسم اخلاص بأعم. مؤخراً يف جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة   

 .هذه اللجنة ويف الوثيقة املخصصة التفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة

 الكفاح من أجل االستقالل

 ليشيت يف إندونيسيا، ولكنه     -قـاوم الشعب التيموري من خالل جناحه العسكري فلنتيل إدماج تيمور             -٢٦
 ١٩٨٥ويف عام . نب الدبلوماسية الدوليةسار يف استعمال التكتيكات السياسية السرية يف املناطق احلضرية إىل جا
وبعد سنة واحدة فقط وحتت ). CRRN(مت االعتراف حبركة املقاومة بعد تشكيل اجمللس الثوري للمقاومة الوطنية 

كمظلة هتدف  ) CNRM(قيادة كاي راال زانانا غومساو حتول اجمللس الثوري فأصبح اجمللس الوطين ملقاومة موبريه              
وينقسم هيكل  . تيمورية االجتماعية والسياسية وتوجيهها إىل الكفاح من أجل االستقالل        لتوحـيد كل القوى ال    

وأُعلنت فلنتيل بوصفها   . اجمللس الوطين إىل ثالث جبهات هي اجلبهة املسلحة واجلبهة الدبلوماسية واجلبهة السرية           
 . اخلارج هورتا ممثالً خاصاً للمجلس الوطين يف-قوة غري حزبية ومت تعني خوسيه راموس 

 اقـترح اجمللس الوطين خطة سالم من ثالث مراحل وعرض استراتيجية لتحقيق حل سلمي               ١٩٩٢ويف   -٢٧
نزع : وكان من املطلوب أن يتم تنفيذ هذه اخلطة برعاية األمم املتحدة وكانت تشمل            .  ليشيت -لقضـية تيمور    

زاب السياسية من مجيع التوجهات؛ وإقامة السالح؛ وإطالق سراح السجناء السياسيني؛ والسماح قانوناً لكل األح
استفتاء للتصويت على خيار االستقالل سواء كان ذلك ينطوي على االنضمام احلر إىل الدولة االستعمارية السابقة 

 هورتا -وبعد ذلك عرض املمثل اخلاص للمجلس الوطين خوسيه راموس       . أو االندمـاج مع دولة مستقلة أخرى      
                                                      

تـنص إحدى القواعد يف إندونيسيا على أن أول ثالثة أطفال للموظف املدين يستطيعون وحدهم االستفادة            )١٢( 
وشجع ذلك معظم املوظفني املدنيني على االقتصار على ثالثة أطفال على أمل            . مـن خمططات دعم األسرة للموظفني املدنيني      

 .استفادهتم مبوجب هذه القاعدة
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نتديات واملنظمات الدولية مبا فيها الربملان األورويب وجملس العالقات اخلارجية يف           هـذه اخلطـة عـلى خمتلف امل       
 . الواليات املتحدة

وكـان الكفاح التيموري من أجل االستقالل قد اكتسب حبلول ذلك الوقت مزيداً من االهتمام الدويل                 -٢٨
كن مذحبة سانتا كروز مل تكن احلدث       ول. ١٩٩١بسبب نشر أخبار الفظائع اليت ارتكبت يف سانتا كروز يف عام            

واكتسب محلة إهناء انتهاكات حقوق اإلنسان والتوصل إىل . الوحيد الذي شدد التركيز الدويل على تيمور الشرقية
 ١٩٩٦حل سلمي مزيداً من الدعم بعد القبض على زعيم املقاومة زنانا خومساو ومنح جائزة نوبل للسالم لعام                  

رتا وأسقف ديلي املنسنيور كارلوس فيلييب خيمنيس بيلو جلهودمها يف تعزيز التسوية  هو-لكل من خوسيه راموس 
 .السلمية للقضية التيمورية

 سنة من   ٢٤وعـلى الصـعيدين االستراتيجي والتنظيمي مرت املقاومة التيمورية بتغيريات كثرية طوال              -٢٩
سني هيكل املقاومة لكي يستوعب بطريقة      وهذه التغيريات كانت ضرورية لزيادة فعالية الكفاح ولتح       . الكفـاح 

، ويف املؤمتر ١٩٩٨أبريل /ويف نيسان. أفضل كل جمموعات الكفاح التيمورية املختلفة االجتماعية منها والسياسية 
الوطـين األول للتـيموريني يف اخلـارج مت حتويل اجمللس الوطين ملقاومة ماوبريه ليصبح اجمللس الوطين للمقاومة                  

 تدل باألحرى )١٣(ومن بني االعتبارات اليت دفعت إىل هذا التغيري يف االسم أن كلمة ماوبريه   ). CNRT(التيمورية  
 عـلى اجتـاه عقـائدي، وكان احلفاظ على هذه الكلمة يعين استبعاد بعض عناصر اجملتمع التيموري من اهليكل                   

 . الوطين للمقاومة

 التغيري السياسي 

 ليشيت كانت احلكومة اإلندونيسية تصور ضم اإلقليم        -تيمور  طـوال فـترة االحتالل اإلندونيسي يف         -٣٠
وكان الدبلوماسيون اإلندونيسيون حيتجون يف كثري من األحيان . باعتباره مظهراً من مظاهر تقرير املصري التيموري

تلف وبعد ذلك تبيَّن من الشهادات املباشرة ملخ      . بأن إندونيسيا تدخلت لوقف احلرب األهلية ومنع سفك الدماء        
 أن الغزو قد مت بدعم كامل من القوى الغربية وكان           )١٤(الفعالـيات وبعد إزالة السرية عن بعض الوثائق السرية        

 .يعترب طريقة ملقاومة أي توسع شيوعي حمتمل بعد هزمية الواليات املتحدة يف حرب فييت نام

ومل .  استنكاراً دولياً بعد الغزو    ورغم التأييد املبطَّن من جانب بضعة دول واجهت احلكومة اإلندونيسية          -٣١
 ظلت اجلمعية العامة وجملس األمن لألمم       ١٩٧٥ومنذ عام   .  ليشيت -تعترف األمم املتحدة رمسياً قط بضم تيمور        

 املـتحدة يعـتمدان العديد من القرارات اليت تشجب الغزو العسكري وتطالب بسحب القوات اإلندونيسية من                

                                                      

كانت كلمة ماوبريه مصطلح مهني يستعمله الربتغاليون لإلشارة إىل التيموريني غري املتعلمني واُألميني  )١٣( 
 ذه الكلمة كمصطلح كرمي لإلشارة إىل شعب        استعملت فريتيلني ه   ١٩٧٥ويف  . وكـانوا يعتـربوهنم غري متحضرين     

 . ليشيت-تيمور 

 " فورد وكيسنجر والغزو اإلندونيسي  : عـودة إىل موضـوع تيمور الشرقية      "أرشـيف األمـن الوطـين،        )١٤( 
)http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/ ( ١٠-٩، ص ٤الوثيقة. 
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نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٣ املؤرخ يف    ٣٧/٣٠تمدت اجلمعية العامة القرار      اع ١٩٨٢ويف  . )١٥( ليشـيت  -تـيمور   
 الـذي طلبـت فـيه مـن األمني العام أن يبدأ يف مشاورات مع األطراف املتأثرة تأثراً مباشراً من أجل               ١٩٨٢

سيا استكشـاف طرق التوصل إىل حل شامل وهو ما أدى إىل سلسلة من املناقشات الثالثية بني الربتغال وإندوني                 
ومع ذلك مل تنجح سنوات املناقشات الدبلوماسية يف التوصل إىل تغيري هام يف السياسة              . بـرعاية األمـني العام    

 .اإلندونيسية بشأن هذه القضية

 فقط بدأت جاكرتا، بعد تعرضها لألزمة االقتصادية ووقوعها حتت ضغوط داخلية لتطبيق ١٩٩٨ويف عام  -٣٢
وأبلغت األمني العام والربتغال أهنا مستعدة ألن تسمح باستقالل ذايت واسع يف            إصالح سياسي، يف تعديل موقفها      

وكانـت هذه البادرة بادرة هامة بالتأكيد رغم أهنا قدمت خياراً مؤقتاً فقط لقيادة املقاومة    .  ليشـيت  -تـيمور   
حبييب يف كانون   . ج. مث أعلن الرئيسي اإلندونيسي ب    . التيمورية اليت كانت مصممة على االنتقال إىل االستقالل       

 ليشيت بشأن اقتراح إندونيسيا - أن إندونيسيا مستعدة إلجراء مشاورة شعبية مع شعب تيمور ١٩٩٩يناير /الثاين
ورغم أن االستقالل مل   . ملـنح اإلقليم مركز منطقة االستقالل الذايت اخلاص يف داخل مجهورية إندونيسيا املوحدة            

موريون فقد كان من الواضح أنه أحد البدائل يف حالة رفض اقتراح االستقالل يكن خياراً صرحياً يصوت عليه التي
اتفاقاً إلجراء مشاورة ) الربتغال وإندونيسيا واألمم املتحدة ( وقَّعت األطراف    ١٩٩٩مايو  / أيـار  ٥ويف  . الـذايت 

ساعدة يف تيمور   شـعبية مع أهايل تيمور الشرقية من خالل تصويت مباشر وعندئذ ولدت بعثة األمم املتحدة للم               
واحتفظت الشرطة اإلندونيسية باملسؤولية عن احلفاظ على القانون        . الشرقية لتنفيذ هذه الطرق على أرض الواقع      

 .والنظام أثناء املشاورة الشعبية

ويف إندونيسـيا قوبل عرض إجراء مشاورة شعبية بشأن االستقالل الذي قدمته حكومة حبييب مبعارضة                -٣٣
 ليشيت إلجراء املشاورة الشعبية تزايدت أعداد       -وأثناء وضع الترتيبات يف تيمور      . طاعاتكـبرية يف بعـض الق     

 عملية كومودو وعملية سريويا   وازدهرت جمموعات كانت من قبل مندرجة يف        . اجملموعـات شـبه العسـكرية     
ساس إىل جانـب جمموعات جديدة وكان من أسباب ازدهارها استخدام محالت جتنيد نشطة على أ              ) اللوتـس (

وبدأت هذه اجملموعات اليت كانت تضم بني أعضائها أفراد من اجليش اإلندونيسي . )١٦(التخويف والتهديد بالقتل 
واملدنيني املتشددين والشباب احملبط واجملندين رغم أنفهم، يف محلة من اإلرهاب يف كل أحناء اإلقليم هتدف بوضوح 

واضطر . )١٧(حل االستقالل الذايت ومعاقبة مؤيدي االستقالل     إىل تعطيل العملية وتشجيع الناس على التصويت لصا       
كـثري من األفراد إىل اهلروب من مساكنهم والتماس اللجوء يف املناطق اليت تسيطر عليها فلنتيل يف أي مكان من                   

 . اإلقليم يف حني هرب آخرون إىل خارج اإلقليم

                                                      

الدول باحترام السالمة اإلقليمية لتيمور الشرقية وحق       ) ١٩٧٦ (٣٨٩و) ١٩٧٥ (٣٨٤طالـب القراران     )١٥( 
 .كما طالب القراران إندونيسيا بسحب قواهتا من اإلقليم بدون إبطاء. الشعب يف تقرير املصري

. ١٩٩٩مارس  / آذار -يناير  /، كانون الثاين  تقرير فصلي عن حقوق اإلنسان مقدَّم من منظمة ياياسان حق          )١٦( 
 . ليشيت- جمموعة شبه عسكرية قدمية وحديثة تعمل يف تيمور ٢٠ كان هناك قرابة ١٩٩٩أبريل /وحبلول نيسان

 .١٩٩٩تقرير جلنة االنتخابات احلرة والرتيهة،  )١٧( 
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ت مظلة منظمة قوات تأييد االندماج، تشكلت وباإلضـافة إىل اجملموعات شبه العسكرية اليت جتمَّعت حت    -٣٤
ومنتدى ) BRTT(ومشلت هذه املنظمات اجلبهة الشعبية لتيمور الشرقية        . مـنظمات جديـدة تؤيـد إندونيسيا      

وقامت هذه املنظمات حبمالت دعاية واسعة لتضليل  . بـني مـنظمات أخرى    ) FPDK(الدميقراطـية والعدالـة     
. دعائية والعنف يف الفترة السابقة لالستفتاء ظل التيموريون على قناعتهم         ورغم هذه احلمالت ال   . )١٨(التيموريني

  يف املائة من    ٩٥، خـرج إىل مراكـز االقتراع أكثر من          ١٩٩٩أغسـطس   / آب ٣٠ويف يـوم االقـتراع، أي       
 . ألف ناخب مسجل٤٥٠قرابة 

تقالل ورفض االستقالل   سبتمرب أعلنت النتيجة بنسبة ساحقة من مؤيدي االنتقال إىل االس         / أيلول ٤ويف   -٣٥
ورغم االهتامات بالتحيز واملخالفات االنتخابية أعلنت جلنة األمم        .  يف املائة  ٧٨,٥الـذايت مـع إندونيسيا بلغت       

 . ليشيت- أن النتيجة صحيحة وأهنا تعرب تعبرياً صادقاً عن رغبة شعب تيمور )١٩(املتحدة لالنتخابات

ة اإلندونيسية وجمموعات امليليشيات اليت تؤيدها بسرعة بإطالق وبعد إعالن النتيجة ردت القوات املسلح -٣٦
وأُرغم عدد يبلغ . محلـة عنيفة ومنهجية من أعمال القتل والتعذيب واحلريق والتشريد القسري اجلماعي للسكان       

ة  مدين على اهلرب إىل تيمور الغربية وأجزاء أخرى من إندونيسيا، يف حني هرب الباقون إىل أماكن آمن     ٢٥ ٠٠٠
 وقتل )٢٠( يف املائة من البنية األساسية للبلد تعرض للتدمري٧٥ويف اجملموع يقدَّر أن حوايل .  ليشيت-داخل تيمور   

ومل يصرح جملس األمن بنشر قوة      . )٢١(١٩٩٩أكتوبر  /يناير وتشرين األول  / شخصاً بني كانون الثاين    ٦٣٠حوايل  
 ٢٠ويف  . )٢٢(تمرب بعد االتفاق مع حكومة إندونيسيا     سب/ أيلول ١٥ ليشيت إال يف     -مـتعددة األطراف يف تيمور      

 ليشيت يف العاصمة ديلي     - وصلت أول كتيبة من القوات الدولية بقيادة أستراليا إىل تيمور            ١٩٩٩سبتمرب  /أيلول
يف حدود  (لـبدء مهمة إعادة السالم واألمن ومحاية ودعم بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية يف تنفيذ مهامها                  

 .وتسهيل عمليات املساعدة اإلنسانية)  القوةقدرات

 

                                                      

فل التضامن مع شعب ، منظمة ياياسان حق وحمSebuah Tragedi Kemanusiaan: انظر تيمور لوروساي )١٨( 
 .)فورتيلوس(تيمور الشرقية 

القاضي يوهان كريغلر من احملكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا         (تشكَّلت جلنة لالنتخابات من ثالثة أعضاء        )١٩( 
 لإلشراف )وباترك براديل، رئيس اهليئة االنتخابية يف آيرلندا الشمالية وبونغ سكوك سون عضو جلنة االنتخابات الوطنية الكورية           

 .على تنفيذ االقتراع وإصدار قرار بشأن صحة نتائج االقتراع

 ليشيت يف تشرين -بعـثة التقيـيم املشـتركة بـني األمـم املتحدة والبنك الدويل اليت أُرسلت إىل تيمور           )٢٠( 
 .١٩٩٩نوفمرب /الثاين

سان حق، وهي إحدى  شخصاً قتلوا ومع ذلك فإن منظمة يايا      ٦٣٠تقـدِّر األمـم املـتحدة أن حـوايل           )٢١( 
يناير / ليشيت بني كانون الثاين    - شخصاً قتلوا يف تيمور      ٦٨٨املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان يف البلد، تعتقد أن حوايل           

 .١٩٩٩أكتوبر /وتشرين األول

 .١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٥ املعتمد باإلمجاع، ١٢٤٦قرار جملس األمن  )٢٢( 
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  االنتقال إىل االستقالل الكامل-إدارة األمم املتحدة 

 إلدارة )٢٣(بعد نشر القوة الدولية يف تيمور الشرقية أُنشئت إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية -٣٧
وفقاً للقرار كُلفت إدارة األمم املتحدة بسلطات تنفيذية        و. اإلقليم يف املرحلة االنتقالية صوب االستقالل الكامل      

ويف إطار هذه الوالية    . وتشـريعية وقضائية وكانت واليتها دعم إنشاء الظروف لتحقيق احلكم الذايت التيموري           
 أنشـئت إدارة األمـم املـتحدة واجمللـس االستشـاري الوطين، وهو هيئة شبه تشريعية تتألف من التيموريني                   

وهذه اهليئة التشريعية املؤقتة حتوَّلت فيما بعد لتصبح اجمللس الوطين برئاسة زعيم املقاومة سابقاً كاي               . واملغتربني
 .راال زانانا غومساو

كانت . وكانـت الوظـيفة التنفيذية إلدارة األمم املتحدة اليت استمرت سنتني مقسَّمة إىل ثالث مراحل               -٣٨
دت تشكيل جملس وزراء يتألف فقط من املغتربني حتت سلطة املمثل           املـرحلة األوىل متـتد قرابة ستة أشهر وشه        

 مت ٢٠٠٠يوليه /وحبلول متوز. اخلاص لألمني العام مع تقسيم عام للجوانب التقنية لإلدارة بني أعضاء جملس الوزراء
ت توسـيع جملـس الوزراء ليشمل مخسة أفراد من تيمور الشرقية وزعت عليها حقائب شكَّلت فيما بعد وزارا                 

ورغم أن هذا اجمللس كان ال يزال حتت سلطة املمثل اخلاص لألمني العام .  ليشيت-احلكومة املنتخبة األوىل لتيمور 
فقـد أنشئ جملس وزراء من التيموريني الشرقيني بالكامل يسمى اإلدارة االنتقالية لتيمور الشرقية بعد انتخابات                

 .اجلمعية التأسيسية كان يرأسه رئيس وزراء تيموري

 ٩١ أي بعد سنتني من املشاورة الشعبية بشأن االستقالل، توجَّه أكثر من             ٢٠٠١أغسطس  / آب ٣٠ويف   -٣٩
 ليشيت إىل صناديق االقتراع مرة أخرى النتخاب هيئة تأسيسية تتألف من -يف املائة من الناخبني املؤهلني يف تيمور 

 لالنتخابات املقبلة واالنتقال إىل االستقالل  عضـواً كُلفـت بكتابة واعتماد دستور جديد، مع وضع اإلطار        ٨٨
 ليشيت أثناء الفترة االنتقالية الباقية      -وقامت اجلمعية التأسيسية مع حكومة تيمورية جديدة حبكم تيمور          . الكامل

 أقرت اجلمعية التأسيسية مشروع أول ٢٠٠٢فرباير / شباط٩وحبلول . قبل أن تتحول إىل دولة مستقلة ذات سيادة
 .لبلددستور ل

ورغم أن البعض يقول بأنه كان من املمكن أن تستند صياغة الدستور إىل مشاورة عامة أكثر اتساعاً فإن  -٤٠
وكان السكان يشعرون باحلماس وشاركوا يف العملية من خالل حلقات          . صياغة الدستور كانت عملية تشاركية    

وقامت منظمات كثرية من اجملتمع     .  الفرعية تدريبـية واجتماعات تشاورية يف العاصمة واملقاطعات والتقسيمات       
املـدين، ومنها كمثال الكنيسة الكاثوليكية والفريق العامل للمنظمات غري احلكومية املعين بالدستور ومنظمات              

وقدم حتالف منظمات . الدعـوة حلقوق املرأة بتقدمي وثائق وتعليقات عن مشروع الدستور إىل اجلمعية التأسيسية           
 نقاط لتنظر فيه اجلمعية ورغم أنه مل يتم إدراج مجيع هذه      ١٠رأة ميثاق املرأة الذي يتألف من       الدعـوة حلقوق امل   

 ليشيت يعترب دستوراً شامالً خاصة بشأن االعتراف حبقوق اإلنسان -النقاط يف املشروع النهائي فإن دستور تيمور 
 . واحلريات األساسية ومحايتها

 
                                                      

 .١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٥ملؤرخ يف ا) ١٩٩٩ (١٢٧٢انظر القرار  )٢٣( 
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  اهليكل الدستوري العام-٢

وهذا اإلطار الدستوري .  ليشيت الدميقراطية خمططاً للمبادئ وهليكل األمة- دستور مجهورية تيمور يعرض -٤١
 .هو الذي يوفّر جلميع مؤسسات الدولة أسباب وجودها وميثّل مصدر واليتها ومسؤولياهتا

كل أشكال  ولدى توقيع الدستور أعاد أعضاء اجلمعية التأسيسية رمسياً تأكيد عزمهم على الكفاح ضد               -٤٢
الطغـيان والقمـع واهليمنة االجتماعية أو الثقافية أو الدينية والتجزئة، والدفاع عن االستقالل الوطين واحترام                
وضـمان حقـوق اإلنسان واحلريات األساسية للمواطنني وكفالة مبدأ فصل السلطات يف تنظيم الدولة ووضع                

 األحزاب بغرض بناء أمة يسودها العدل والرخاء وإقامة         القواعـد اجلوهرية الالزمة للدميقراطية على أساس تعّدد       
 .)٢٤(جمتمع التضامن واإلخاء

ويؤكد الدستور بوضوح أن اجلمهورية دولة دميقراطية موّحدة ذات سيادة تقوم على أساس حكم القانون  -٤٣
 هبا خمتلف   وحيّدد أهدافاً هامة تسترشد   . )٢٥(وفصـل السـلطات وإرادة الشعب وحتترم كرامة الشخص اإلنساين         

ومن بني  . )٢٦(أجهـزة الدولة ويعرض أحكاماً تفصيلية تتعلق باحلقوق األساسية للمواطنني واألشخاص اآلخرين           
؛ وضمان وتعزيز احلقوق األساسية )٢٧(أهـداف الدولة يرد االلتزام بالدفاع عن سيادة البلد وضمان هذه السيادة    

؛ )٣٠(؛ وتعزيز بناء جمتمع يقوم على العدالة االجتماعية       )٢٩(عامة؛ والدميقراطية السياسية واملشاركة ال    )٢٨(للمواطنني
 .)٣١(وتعزيز وضمان املساواة الفّعالة يف الفرص بني الرجال والنساء

وتضفي جمموعة من األحكام الدستورية احملّددة اجملّمعة حتت البنود العريضة التالية مزيداً من الدعم ملبادئ  -٤٤
 :وأهداف الدولة

  املبادئ واألهداف األساسية للدولة؛-اجلزء األول  !

 احلقوق األساسية والواجبات واحلريات والضمانات املتاحة لألفراد اليت تلتزم          -اجلـزء الـثاين      !
 الدولة حبمايتها؛

                                                      

 .ديباجة الدستور )٢٤( 

 . من الدستور١املادة  )٢٥( 

 الفصل الثاين من الدستور )٢٦( 

 .من الدستور) أ (٦املادة  )٢٧( 

 .من الدستور) ب (٦املادة  )٢٨( 

 .من الدستور) ج (٦املادة  )٢٩( 

 .من الدستور ) ه (٦املادة  )٣٠( 

 .لدستورمن ا) ي (٦املادة  )٣١( 
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  تنظيم السلطة السياسية والتنظيم االقتصادي واملايل للدولة؛-اجلزء الثالث  !

  التنظيم االقتصادي واملايل؛-اجلزء الرابع  !

  الدفاع الوطين واألمن؛-زء اخلامس اجل !

  ضمان وتنقيح الدستور؛-اجلزء السادس  !

 . األحكام اخلتامية واالنتقالية وأحكام تنقيح الدستور-اجلزء السابع  !

ويـنص الدستور بوضوح على جمموعة من احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية              -٤٥
حلق يف احلرية الشخصية واحلق يف األمن والسالمة واحلق يف الشرف واخلصوصية ومحاية             احلق يف احلياة وا   : مـثل 

األسـرة وحـريات التعـبري والتجمُّع واالنضمام إىل النقابات وحرية احلركة وحرية الوجدان والِدين والعبادة؛                
خلاصة ويف الصحة ويف    واحلقـوق االجتماعـية واالقتصادية مبا فيها حقوق العمل واإلضراب واحلق يف امللكية ا             

ويتيح ) امللكية الفكرية (ويشمل أيضاً احلق يف بيئة نظيفة ويف احلقوق الثقافية          . اإلسـكان ويف التعليم ويف الثقافة     
 .اعترافاً خاصاً حبقوق اجملموعات الضعيفة مبا فيها األطفال والشباب واملواطنون املعوَّقون

ويتعّين أن تبدأ . ريخ تنفيذه أو من تاريخ آخر استعراض لـه سنوات من تا٦وميكن تنقيح الدستور بعد     -٤٦
وال ميكن تنقيح املوضوعات اخلاصة     . )٣٢(عملـية التنقيح الدستوري على يد أعضاء الربملان واجملموعات الربملانية         

الل باالستقالل الوطين ووحدة الدولة؛ واحلقوق واحلريات والضمانات املتاحة للمواطنني؛ وفصل السلطات؛ واستق
احملـاكم؛ ونظـام تعـدد األحـزاب واحلق يف املعارضة الدميقراطية؛ واالقتراع احلر والشامل واملباشر والسّري                 

 .)٣٤(وال ميكن اختاذ إجراءات بتنقيح الدستور أثناء فترة احلصار أو أثناء حالة الطوارئ. )٣٣(واملنتظم

  اهليكل السياسي-٣

سية مملوكة للشعب وجيب ممارستها من خالل انتخابات شاملة ينص الدستور على أن تكون السلطة السيا -٤٧
 .)٣٥(وحرة ومتساوية ومباشرة وسّرية ومنتظمة وفقاً ألحكام الدستور

 ليشيت شبه رئاسي حيث تتألف األجهزة السيادية من رئيس اجلمهورية والربملان الوطين             -ونظام تيمور    -٤٨
يت متارسها األجهزة السيادية مبادئ فصل السلطات، مبا يف ذلك بني وُيطبَّق يف الوظائف ال. )٣٦(واحلكومة واحملاكم

                                                      

 . من الدستور١٥٤املادة  )٣٢( 

 . من الدستور١٥٦املادة  )٣٣( 

 . من الدستور١٥٧املادة  )٣٤( 

 . من الدستور٦٢املادة  )٣٥( 

 . من الدستور٦٧املادة  )٣٦( 
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كما يتم انتخاب الرئيس والربملان الوطين انتخاباً       . )٣٧(الدولة والكنيسة، واستقالل السلطات املنشأة يف الدستور      
 .مباشراً وكما يتم توفري احلماية باستقالل القضاء

لقائد األعلى لقوات الدفاع، هو رمز وحامي االستقالل الوطين ورئيس اجلمهورية، بصفته رئيس الدولة وا -٤٩
من جانب الشعب ) انتخاهبا(ويتم انتخابه . ووحدة الدولة وسالسة سري أعمال ويعمل على املؤسسات الدميقراطية

 وحيـتل مكانـاً متميزاً بسبب قدرته على حل الربملان الوطين وإقالة احلكومة وعزل رئيس الوزراء من منصبه يف                  
 .)٣٨(حاالت حمدَّدة

ويتضمن الدستور أحكاماً تنص على إنشاء جملس للدولة ليساعد رئيس اجلمهورية يف ممارسة اختصاصاته  -٥٠
ويشمل أعضاء اجمللس يف الوقت احلاضر رئيس . ٢٠٠٥مايو / أيار١٧وقد مت إنشاء هذا اجمللس يف . )٣٩(الدستورية

 .ب السياسية املعارضة وعضواً من اجملتمع املدينالربملان الوطين ورئيس الوزراء وقادة األحزا

 الربملان

وهو ميثّل جمموع الناخبني ويتشكّل بغرض حتديد قوانني وميزانيات         . الـربملان جهاز من أجهزة السيادة      -٥١
 ليشيت  -ويؤكد التنظيم الدستوري لتيمور     . الدولة وإضفاء الشرعية الدميقراطية على احلكومة ومساءلة احلكومة       

 .يداً فّعاالً أنه ال ميكن أن توجد دميقراطية مستدامة أو شفافية أو مساءلة بدون برملان يعمل بطريقة سليمةتأك

والربملان الوطين، بصفته جهازاً من أجهزة السيادة، يتمتع بسلطات اختاذ القرارات التشريعية واإلشرافية              -٥٢
 .)٤١( أخرى وخيتص بإصدار القوانني فيما يلي بني أمور)٤٠(والسياسية

 املواطنة؛ !

 احلقوق واحلريات والضمانات؛ !

 القانون االنتخايب واالستفتاءات؛ !

 الدفاع واألمن؛ !

 تعليق الضمانات الدستورية؛ !

                                                      

 . من الدستور٦٩املادة  )٣٧( 

ملان وجملس الدولة، يف    ميكـن حل الربملان الوطين، بناًء على مشاورات مع األحزاب السياسية املمثلة يف الرب              )٣٨( 
 ٦٠حـاالت األزمات املؤسسية اخلطرية اليت متنع تشكيل حكومة أو املوافقة على ميزانية الدولة إذا استمرت األزمة أكثر من                    

 مرتني متتاليتني) برناجمها(؛ وميكن حل احلكومة وعزل رئيس الوزراء إذا رفض الربملان الوطين برناجمه      ))و (٨٦انظر املادة   (يوماً  
 )).ز (٨٦انظر املادة (

 . من الدستور٩٠املادة  )٣٩( 

 . من الدستور٩٢املادة  )٤٠( 

 . من الدستور٩٥املادة  )٤١( 
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 إعالن حالة احلصار وحالة الطوارئ؛ !

 .منح العفو !

صرية من   أيضاً الربملان من إعطاء اإلذن للحكومة بإصدار قوانني بشأن قائمة غري ح            ٩٦ومتكِّـن املادة     -٥٣
 :القضايا منها

 تعريف اجلرائم وحتديد األحكام وتدابري األمن واملتطلبات اخلاصة هبذه األمور؛ !

 حتديد اإلجراءات املدنية واجلنائية؛ !

 .القواعد واللوائح العامة للخدمة العامة ومركز املوظفني املدنيني ومسؤولية الدولة !

ملان الوطين على أن يتألف الربملان من رئيس وهيئة عامة          ويـنص القانون األساسي والنظام الداخلي للرب       -٥٤
وتوجد أيضاً سبع جلان برملانية يتم   . وهيـئات برملانـية ومؤمتر ملمثلي اهليئات الربملانية وهيئة مكتب وجلنة دائمة           

لدستورية  وذلك للنظر يف جمموعة من القضايا تشمل املسائل ا        )٤٢(تعييـنها وفقاً للقانون األساسي للربملان الوطين      
وتؤدي هذه اللجان الربملانية دوراً رئيسياً يف توجيه  . واحلقوق واحلريات والضمانات؛ والتعليم؛ واالقتصاد واملالية     

 .عمليات صياغة القوانني

ويف الفـترة االنتقالـية بعـد االستقالل تشكّل أول برملان للبلد من أعضاء اجلمعية التأسيسية الثمانية                  -٥٥
 من الدستور يتألف الربملان الوطين     ) ٢ (٩٣ووفقاً للمادة   . ٢٠٠٧مخس سنوات تنتهي يف عام      والـثمانني، ملدة    

ومن املتوقع أن جيري تطبيق هذه العضوية احملدودة بعد         .  عضواً كحد أقصى   ٦٥ عضـواً كحٍد أدىن و     ٥٢مـن   
 .٢٠٠٧االنتخابات الربملانية القادمة يف عام 

 امرأة، وهو ما ميثل إشارة هامة ٢٣انية والثمانني يف الوقت احلاضر توجد ومن بني األعضاء الربملانيني الثم -٥٦
 .إىل مكانة املرأة يف املشاركة السياسية

 احلكومة

، وهي جهاز سيادي مسؤول عن تسيري       )٤٣(تـتألف احلكومة من رئيس الوزراء والوزراء ووزراء الدولة         -٥٧
وهي مسؤولة أمام رئيس    . )٤٤(ألعلى يف اإلدارة العامة   وهي أيضاً اجلهاز ا   . وتنفـيذ السياسـة الوطنـية العامة      

 .)٤٥(اجلمهورية وأمام الربملان الوطين يف تسيري وتنفيذ السياسة احمللية واخلارجية وفقاً للدستور والقانون

                                                      

 .٢٠٠٢أغسطس / آب٧ الصادر يف ٢٠٠٢ لعام ٤القانون رقم  )٤٢( 

 . من الدستور١٠٤املادة  )٤٣( 

 . من الدستور١٠٣املادة  )٤٤( 

 . من الدستور١٠٧املادة  )٤٥( 
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ورئـيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية ويسميه أو تسميها احلزب السياسي أو األحزاب السياسية                -٥٨
وتقع . األغلبية الربملانية مث يعينه رئيس اجلمهورية بعد التشاور مع مجيع األحزاب السياسية يف الربملاناحلاصلة على 

ومجيع الوزراء  . على رئيس الوزراء مسؤولية قيادة وتوجيه السياسة العامة للحكومة وتنسيق أنشطة مجيع الوزراء            
 .مسؤولون عن تنفيذ السياسات احملّددة لوزارة كل منهم

وأثناء االحتالل العسكري اإلندونيسي مل حيصل سوى عدد ضئيل جداً من التيموريني على مناصب عليا                -٥٩
فقد كانت أغلبية املناصب احلكومية، مبا فيها املناصب الفنية . يف اإلدارة احمللية أو فرصة املشاركة يف احلكومة ذاهتا

  شخص من   ٧ ٠٠٠الذين هرب منهم حوايل     ومناصـب اإلدارة العلـيا واملتوسـطة من نصيب اإلندونيسيني،           
 . وتركوا بذلك فراغاً كبرياً يف اخلدمة العامة١٩٩٩ ليشيت أثناء الفوضى اليت عّمت البلد يف -تيمور 

 أصبحت إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥واعتـباراً من     -٦٠
 هذه اإلدارة ١٢٧٢وكلّف القرار   . ة تيمور يف فترة انتقاهلا إىل االستقالل      مسـؤولة مسـؤولية كاملـة عن إدار       

 :باملسؤوليات التالية

 توفري األمن واحملافظة على القانون والنظام يف كل أحناء إقليم تيمور الشرقية؛ !

 إنشاء إدارة فعَّالة؛ !

 املساعدة يف إنشاء اخلدمات املدنية واالجتماعية؛ !

 اعدة اإلنسانية، واإلنعاش واملساعدة اإلمنائية؛ضمان تنسيق وإجناز املس !

 دعم بناء القدرات الالزمة للحكم الذايت؛ !

 .املساعدة يف هتيئة الظروف املالئمة للتنمية املستدامة !

وُبِذلَت . واعـتمدت اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة كثرياً من اللوائح ال يزال بعضها سارياً حىت اليوم               -٦١
 والية اإلدارة االنتقالية لتنظيم اإلدارة الوطنية وفقاً للهيكل التيموري املتوقّع ولكفالة إشراك التيموريني اجلهود أثناء

وأعقب ذلك يف   .  أنشئ اجمللس االستشاري الوطين    ١٩٩٩ديسمرب  /ويف كانون األول  . يف عمليات صنع القرارات   
واً كلهم من التيموريني الشرقيني للقيام       عض ٢٤ انـتخاب اجلمعية التأسيسية وتنصيب جملس وزراء من          ٢٠٠١

وحلّ جملس الوزراء اجلديد حمل اجمللس االنتقايل الذي كان قد أنشئ يف عام             . بأعمـال احلكومة االنتقالية الثانية    
وكان على اجلمعية التأسيسية واحلكومة التيمورية الشرقية اجلديدة القيام حبكم تيمور الشرقية أثناء الفترة . ٢٠٠٠
 .قالية الباقية قبل استقالل تيمور الشرقية بوصفها دولة دميقراطية ذات سيادةاالنت

 ليشيت باملسؤولية عن معظم جوانب      - اضطلعت تيمور    ٢٠٠٢مايو  /وبعـد استعادة االستقالل يف أيار      -٦٢
عثة األمم املتحدة وقّدمت ب. كما مت تقدمي دعم واسع من بعثات األمم املتحدة املتتالية والشركاء املتربعني. احلكومة

 ليشيت دعمها يف جمال األمن من التهديدات اخلارجية واالستقرار واحملافظة على النظام العام وتعزيز               -يف تـيمور    
 مت ٢٠٠٤مايو / أيار٢٠ويف .  ليشيت، وكذلك اإلدارة العامة وتعزيز الدميقراطية والعدالة-الشرطة الوطنية لتيمور 

فاع من بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم وكان ذلك استكماالً للنقل الكامل            نقـل املسـؤوليات عن األمن والد      
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ومـنذ ذلك احلني احتفظت احلكومة املنتخبة باملسؤولية الكاملة عن اإلدارة الشاملة للقطاع العام              . للمسـؤولية 
 .)٤٦(واإلدارة السليمة يف كل أحناء القطاع العام

م كبري يف بناء اهلياكل والسياسات واإلجراءات الالزمة للحكومة وبعد بدايات متواضعة للغاية حدث تقّد -٦٣
تطبيق قانون للخدمة املدنية حيدد أدوار ومسؤوليات املوظفني املدنيني؛ : ومن مظاهر ذلك على سبيل املثال. الفعَّالة

؛ وتوفري  وتطبـيق قوانني أساسية تنص على واليات الوزارات والوكاالت كل على حدة؛ وتعيني موظفني مدنيني              
بـناء القدرات للموظفني املدنيني بوصفهم مقّدمي خدمة؛ والتخطيط ووضع امليزانيات؛ إىل جانب آليات الرقابة               

 .)٤٧(واإلشراف على املالية العامة واملشتروات العامة

فئات  ليشيت من املوظفني العموميني والشرطة والعاملني يف الدفاع وال         -وتتألف اخلدمة املدنية يف تيمور       -٦٤
 ٦٥١ موظفاً دائماً و١٧ ١٧٥ شخص منهم ١٨ ٠٠٠األخرى من العاملني ويوجد فيها ِمالك كامل يبلغ حوايل  

.  موظفاً مدنياً دائماً ميثل املدرسون والعاملون الطبيون نسبة الثلثني منهم        ١٢ ٠٣٤ويشمل ذلك   . موظفـاً مؤقتاً  
 ٤ ٠٠٠فاع اليت يبلغ تعدادها جمتمعة أكثر من والفـئات الكـربى األخرى من املوظفني هي الشرطة وقوات الد        

ومـع ذلـك فإن املوارد احملدودة للميزانية تقيِّد بشدة عدد املوظفني املدنيني املعينني يف مراكز تتصل                 . شـخص 
ويف هذه اجملاالت يوجد تصوُّر بأن نوعية اخلدمات        . باخلدمات املتصلة باإلنتاج والعدالة والبنية التحتية األساسية      

 ويرجع ذلك إىل النقص الشديد يف العاملني وإىل أن األشخاص املتاحني للعمل ال يتمتعون باملهارات املطلوبة  سيئة
 .وعدم كفاية التدريب الكتساب هذه املهارات

 اهليكل اإلداري واحلكم احمللي

هي أقل مستوى   واملقاطعة الفرعية   .  مقاطعة فرعية  ٦٥ مقاطعة مقسَّمة بدورها إىل      ١٣تنقسم الدولة إىل     -٦٥
 .من مستويات اإلدارة احلكومية ويديرها منّسق املقاطعة الفرعية

 ومـن املعـتزم أن يتمتع جيب أوكوسي أمبينو وجزيرة أتورو مبعاملة إدارية واقتصادية خاصة مبوجب                 -٦٦
 البت يف    رغم أنه مل يتم بعد     ٢٠٠٥وكان ذلك موضوعاً ملناقشات كثرية أثناء عام        . من الدستور ) ٣ (٥املـادة   

 .تدابري التنفيذ العملي هلذا التمييز للمنطقتني

 وحتقيقاً لذلك بدأت حكومة    . )٤٨(ويؤكـد الدسـتور أن الدولـة حتـترم الالمركزية يف اإلدارة العامة             -٦٧
 ليشيت، وبالتحديد وزارة اإلدارة احلكومية بوصفها اإلدارة املنسِّقة، يف خطة رائدة حمورية لتقدمي منوذج               -تيمور  

واحلكومة . لحكم احمللي بغية حتقيق الالمركزية الكاملة يف إدارة الشؤون املالية والسياسة العامة على الصعيد احملليل
 ليشيت ألهنا متكّن الناس من التعبري عن آرائهم بفعالية أكرب بشأن -تعَتـِبر الالمركـزية أمراً هاماً جداً يف تيمور        

 .القدرة للتأثري على طرق معاجلة احتياجاهتم اإلمنائية احملليةالتنمية احمللية وتتيح هلم مزيداً من 

                                                      

 .١، ص ٢٠٠٥أبريل /االستثمار القطاعي، إدارة القطاع العام، نيسانبرنامج  )٤٦( 

 .`٤`، ص ٢٠٠٥أبريل /برنامج االستثمار القطاعي، إدارة القطاع العام، نيسان )٤٧( 

 .من الدستور) ١ (٥املادة  )٤٨( 
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تعزيز قدرة موظفي احلكومة الوطنية     : وهـدف احلكومة يف موضوع احلكم احمللي هدف مباشر وواضح          -٦٨
  على تقدمي خدمات تتسم بالكفاءة والفعالية للمواطنني؛ واملسامهة يف - وكذلك الزعماء املنتخبني حملياً      -املعنيني  

تنمية إدارة عامة حملية تتسم بالقدرة على االستمرار وبالكفاءة وتتحمل املسؤولية، وتعزيز آليات تدعم املشاركة               
 .الكبرية من جانب اجملتمعات احمللية يف الشؤون والربامج احمللية

اء احملليني تأكيد شرعية الزعم: ولكن احلكومة تواجه عند حماولتها حتقيق هذا اهلدف حتديات عديدة تشمل -٦٩
وتقـدمي املوارد هلؤالء الزعماء للقيام بشؤوهنم وتوفري أموال التنمية احمللية ملشاريع التنمية األكرب حجماً، وزيادة                

ولكي ينجح نظام احلكم احمللي . )٤٩(قـدرة املـوارد البشـرية لدى احلكومات احمللية إلدارة بيئة متزايدة التعقيد           
ب أن تتوفّر قدرة كافية على الصعيدين الوطين واحمللي لكفالة إدارة أي        الالمركـزي يف العمـل بصورة جيدة جي       

وهذه القدرة البشرية ال توجد يف الوقت احلايل يف . أموال مقدمة على الصعيد احمللي إدارة تتسم بالشفافية واملساءلة
ومن بني املبادرات . كزية الكاملةويتعّين القيام بالكثري إلعداد إدارات احلكم احمللي لعملية الالمر   . كل أجزاء البلد  

األخـرى اليت بدأت فعالً لتعزيز احلكم احمللي الدورة الدراسية بشأن الالمركزية املالية، اليت استمرت مخسة أيام،           
ونظمها الفريق العامل املشترك بني الوزارات واملعين بالالمركزية من أجل تعزيز قدرة الفعاليات ذات الصلة لكفالة 

واستطاعت احلكومة بفضل هذه اخلطوات     . املسـاءلة والفعالية يف إدارة األموال على الصعيد احمللي        الشـفافية و  
الصغرية، وإن كانت جوهرية، أن تقترب حثيثاً من اهلدف األطول أجالً وهو حتقيق الالمركزية الكاملة يف املسائل 

 .املالية والسياسة العامة

  اإلطار القانوين-٤

 : ليشيت هي حسب ترتيب طباقها-لسارية يف تيمور موارد القانون ا -٧٠

  ليشيت الدميقراطية؛-دستور مجهورية تيمور  !

 ؛)اليت سّنها الربملان الوطين أو سّنتها احلكومة(القوانني الدستورية  !

القواعـد التنظيمية واملراسيم واألوامر التنفيذية الصادرة أثناء إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف              !
 شرقية؛تيمور ال

 واستمر تطبيقها   ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥القوانـني اليت طُبِّقَت يف تيمور الشرقية قبل          !
 ١٩٩٩/١شريطة عدم تعارضها مع االلتزامات الدولية ومعايري حقوق اإلنسان عمالً بالالئحة            

 ١٦٥ يف القسم الصادرة عن إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية واليت أيدها الدستور
 بشأن تفسري القانون املنطَبق يف ما بعد االستقالل وأكّد فيه           ٢/٢٠٠٢والقـانون الدسـتوري     

 .الربملان اعتبار هذا القانون قانوناً إندونيسياً

واإلطار .  ليشيت بأبعاده املتعددة تأثرياً كبرياً على اإلطار القانوين اجلاري يف البلد          -وقد أثّر تاريخ تيمور      -٧١
 ليشيت هو نظام معقّد ومهجَّن من القوانني واللوائح حيث تأثّر باالستعمار الربتغايل وباملساعدة              -لقانوين لتيمور   ا

                                                      

 .٢٠٠٥أبريل /قطاع احلكم احمللي واجملتمع املدين، الربنامج اخلامس، نيسان: برنامج االستثمار القطاعي )٤٩( 
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االستشارية الدولية بعد االستقالل واالحتالل اإلندونيسي وكذلك إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية، 
نون الربتغايل واإلندونيسي والقانون الدويل والقواعد التنظيمية الصادرة        ومن أبرز عناصر هذا اإلطار القانوين القا      

 .عن إدارة األمم املتحدة االنتقالية

وقد سبب هذا اخلليط من القوانني قدراً من االضطراب يف موضوع القوانني املنطبقة وهو ما أّدى، مقترناً  - ٧٢
 .وارد، إىل االنتقاص من سيادة القانون وإدارة العدالةبقلة اخلربة لدى القضاة التيموريني واالفتقار إىل امل

ومن أمثلة ذلك التضارب يف القرارات األوىل حملكمة االستئناف بشأن ما إن كان القانون اإلندونيسي أو            -٧٣
ىل  تشريعاً يهدف إ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٦وأقّر الربملان يف . )٥٠(القانون الربتغايل ينطبق على وقائع متشاهبة

 القانون الربملاين   (٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠توضـيح انطباق القوانني اإلندونيسية وأصدر هذا التشريع يف          
وتقترح . ومـع ذلك يرى البعض أن الفهم العام بشأن انطباق خمتلف القوانني يظل فهماً منخفضاً       ). ١٠/٢٠٠٣

 كل جماالت احلياة العامة رغم أن هذا االنتقال         احلكومـة حلل هذا االضطراب إصدار قوانني دستورية جديدة يف         
 .التشريعي الواسع سيستغرق، رغم دخوله مرحلة اإلعداد، وقتاً طويالً قبل استكماله

 احملاكم

 ليشيت بأمهية وجود نظاٍم قانوين وقضائي يسري سرياً جيداً وتعتربه جزءاً ال يتجزأ -تعترف حكومة تيمور  -٧٤
ونظراً ألن تأجيل   .  واالستقرار السياسي يف األجل الطويل وثقة اجلمهور يف إدارة الدولة          من الدميقراطية الفّعالة،  

العدالـة إنكار هلا فإن احلكومة مسؤولة عن كفالة وصول املواطنني إىل نظاٍم قضائي ال يقتصر على جمرد الرتاهة                   
 تنفيذه ومع ذلك فإن إقامة قطاع       وهذا هو ما تصمِّم احلكومة على     . )٥١(ولكـنه يتسم أيضاً باملساءلة والشفافية     

 .عدالة قوي قد يكون أكرب التحديات اليت تواجه احلكومة يف املستقبل القريب

ويكفل . )٥٢( ليشيت على استقالل القضاء وأنه خيضع فقط للدستور والقانون         -ويؤكّـد دستور تيمور      -٧٥
ه ومصاحله اليت حيميها القانون بغض النظر       الدستور أيضاً لكل فرد إمكانية الوصول إىل احملاكم للدفاع عن حقوق          

وقرارات احملاكم  . )٥٣(وال ميكن إنكار العدالة بسبب عدم كفاية اإلمكانات االقتصادية        . عن إمكاناته االقتصادية  
 .)٥٤(ُملِزمة وتسود على قرارات أية سلطة أخرى

                                                      

يـرجى الـرجوع إىل القسـم األول أدناه وإىل قضايا أماندوس دوس سانتوس ضد املدعي العام، حمكمة                   )٥٠( 
؛ وقضية املّدعي العام ضد جواو سارمنتو ودومنغوس مندونكا، الفريق اخلاص املعين            )٢٠٠٣يولـيه   / متـوز  ١٥(االسـتئناف   

؛ واملّدعي العام ضد باولينو دي ييسوس، حمكمة االستئناف         ٢٠٠١/أ١٨رقم  ، القضية   )٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٤(باجلرائم اخلطرة   
 ).٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٤(

 .١، ص ٢٠٠٥أبريل /برنامج االستثمار القطاعي، احلقوق والعدالة واملساواة، نيسان:  ليشيت-تيمور  )٥١( 

 . من الدستور١١٩املادة  )٥٢( 

 . من الدستور٢٦املادة  )٥٣( 

 . من الدستور١٨٨دة املا )٥٤( 
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ل احملكمة العليا وحماكم القانون      ليشيت، وتشم  - من الدستور فئات احملاكم يف تيمور        ١٢٣وحتَدِّد املادة    -٧٦
األخـرى واحملكمة اإلدارية العليا حمكمة الضرائب ومراجعة احلسابات واحملاكم العسكرية وإمكانية إنشاء حمكمة              

ومل يتم بعد إنشاء احملكمة العليا وهي احملكمة اليت ُيعَتَزم أن تكون أعلى حماكم القانون               . حبرية وحمكمة للتحكيم  
من إنفاذ القوانني بصورة موّحدة، وسيتأجل إنشاء هذه احملكمة حىت تتحقق فعالية تسيري املؤسسات واجلهة اليت تض
ويف غياب حمكمة عليا فسوف تضطلع حمكمة االستئناف بوالية االستماع إىل االستئنافات من . )٥٥(املوجودة حالياً

ستقوم . تتمتع بكل سلطات احملكمة العليا     ليشيت وس  -األحكام النهائية الصادرة عن أية حمكمة مقاطعة يف تيمور          
احملكمة اإلدارية العليا وحمكمة الضرائب ومراجعة احلسابات برصد قانونية النفقات العمومية ومراجعة حسابات             

 .ومل تنشأ بعد هذه احملاكم. الدولة

. العدالةواحملـاكم املوجـودة حالياً تعاين من نكسات مؤسسية تقّوض من فرص الوصول احلقيقي إىل                 -٧٧
وبالفعل فإن الوصول إىل العدالة ال يزال ميثّل واحداً من أهم التحديات اليت تعترض التمتع الكامل حبقوق اإلنسان 

 . ليشيت-يف تيمور 

 : ليشيت واقعاً يتسم مبا يلي-، وبعد مغادرة السلطات اإلندونيسية، واجهت تيمور ١٩٩٩ويف أواخر عام  -٧٨

مل يكن هناك   (ألشخاص املدّربني قانونياً للقيام بالوظائف القضائية       وجود عدد حمدود جداً من ا      !
 شخصـاً تـيمورياً مدّربني تدريباً قانونياً وحصل معظمهم على هذا التدريب يف              ٧٠سـوى   
 ؛)إندونيسيا

 ؛)باستثناء ما كانت الكنيسة حتتفظ به(ُدمَِّرت وثائق حرجة كثرية من وثائق احملاكم  !

األساسية مبا يف ذلك مباين احملاكم ومراكز الشرطة ومكاتب املّدعي          حـدث تدمري واسع للبنية       !
 العام ومرافق االحتجاز؛

 .كان هناك نقص يف القدرة على صياغة تشريعات جديدة !

ورغـم حماوالت إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية ملعاجلة هذه العيوب الكبرية فقد ورثت                 -٧٩
ويوجد نقص يف العاملني القانونيني والقضائيني .  قانونياً يعمل بالكاد ويعاين من عيوب بنيوية ليشيت نظاماً-تيمور 

 .املؤهلني وال تعمل حماكم املقاطعات إال بصورة متقطعة

ويتضح انعدام اخلربة وقلة املوارد يف األحكام املتضاربة اليت تصدر عن احملاكم وتأخُّر القضايا وسوء نقل                 -٨٠
 . احملاكم وضيق إمكانيات الوصول إىل املعلومات وضعف اإلدارة وعدم كفاءهتاالقضايا بني

 بالقيام فوراً ٢٠٠٠ومـن بـني أسباب هذا املأزق القضائي القرار اإلداري لألمم املتحدة يف أوائل عام       -٨١
للقضاة واملّدعني بإنشاء هيئة قضائية تتألف من التيموريني فقط بدعم من مدرِّبني دوليني مع إجراء تدريب خاص         

                                                      

 .١٢، ص ٢٠٠٥أبريل /برنامج االستثمار القطاعي، احلقوق والعدالة واملساواة، نيسان:  ليشيت-تيمور  )٥٥( 
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والواقع الفعلي هو أن اجلهات الفاعلة يف احملاكم التيمورية ظلت تعمل ملدة ثالث سنوات بدون               . وكتـبة احملاكم  
 .كثري من املساعدة الدولية لدعم وتعزيز مهاراهتم

ريني قد فشلوا  مت اإلعالن عن أن مجيع القضاة واملّدعني واحملامني التيمو٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٠ويف  -٨٢
ومع ذلك . يف االمـتحانات الـتحريرية وهبذا مل يكونوا مؤّهلني لتحويل تعيينهم من تعيني مؤقت إىل تعيني دائم                

 قاضياً مبواصلة ممارسة وظائفهم كي ميكن استكمال        ٢٢صـّرح جملـس القضـاء األعلى خلمسة قضاة من بني            
وخبالف ذلك توقّف معظم القضاة     . جلنة االنتخابات الوطنية  العمليات القضائية يف اجلرائم اخلطرية وتسيري أعمال        

 ليشيت تعتمد اعتماداً كثيفاً     -ويف وقت كتابة هذا التقرير ال تزال تيمور         . الوطنيني من ممارسة وظائفهم القضائية    
 القانونيني  وقد تبّين أن استخدام املهنيني    . عـلى القضـاة الدوليني للبت يف القضايا اجلنائية واملدنية على السواء           

الدولـيني مفيد بصفة خاصة للتخفيف من بعض العيوب يف سري أعمال احملاكم، مبا يف ذلك تقليل أعداد القضايا                   
 .املتأخرة وتشغيل حماكم املقاطعات وإصدار أحكام تتسم بقدٍر أكرب من االتساق

 من نكسات هامة أثّرت كثرياً ومع ذلك ورغم حتسُّن احلالة مؤخراً فقد ظل النظام القضائي الوطين يعاين -٨٣
على قدرة التيموري العادي يف الوصول إىل العدالة وخاصة قدرة املرأة التيمورية على أن تلتمس االنتصاف بطريقة 

وسيكون من األمهية   . كافـية أمام احملاكم، كما يتضح يف الوثيقة اخلاصة باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة              
 التنظيم الدقيق ألي نقل للمسؤولية الكاملة يف املستقبل إىل قطاع احملاكم الوطنية وذلك        احلامسـة أن يـتم كفالة     

 .للتأكد من أن العقبات اليت تعترض الوصول إىل العدالة بطريقة مفيدة لن تعود إىل الظهور من جديد

 يف التدريب   وقـد استكمل عشرون قانونياً املرحلة األوىل من برنامج تدرييب بنجاح وسوف يستمرون             -٨٤
 أن يكون هذا الربنامج التدرييب ملا بعد التخرج قد جنح يف تكوين إطار من ٢٠٠٧ومن املتوقع حبلول عام . املتقّدم

املهنيني الوطنيني املؤّهلني الذين يستطيعون استالم مزيد من الوظائف اليت يقوم هبا املستشارون الدوليون يف الوقت 
ة موظفي احملاكم التيموريني املدّربني وتنفيذ خدمات إدارة العدالة بكفاءة       وحـىت يـتم ذلك فإن تنمي      . احلاضـر 

 .سيتطلبان استمرار الدعم الدويل

 كانت املساعدة االستشارية الدولية تتألف من مثانية قضاة دوليني          ٢٠٠٥أكتوبر  /وحـىت تشرين األول    -٨٥
 ليشيت هي الربتغالية -يع حماكم تيمور ولغات العمل يف مج. ومخسـة مّدعـني وسبعة حمامني ومخسة كتبة حماكم    

 .)٥٦(والتيتومية والباهاسا اإلندونيسية واإلنكليزية

 جملس القضاء األعلى

وهذا اجمللس . ٢٠٠٣يونيه /ينص الدستور على وجود جملس أعلى للقضاء، وأنشئ هذا اجمللس يف حزيران -٨٦
 واجمللس مسؤول أيضاً عن تعيني القضاة وتكليفهم ونقلهم     .هو اهليئة اإلدارية والتأديبية املسؤولة عن إدارة احملاكم       

وُيـنظِّم القانون األساسي ألعضاء السلك القضائي تنظيم وأعمال اجمللس األعلى ويوفّر آلية ملنع      . )٥٧(وترقيـتهم 
                                                      

 . الصادرة عن اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية٢٠٠٠ لعام ١١ من الالئحة ٣٥املادة  )٥٦( 

 . من الدستور١٢٨املادة  )٥٧( 
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 هذا  وُتنَشر مداوالت اجمللس يف اجلريدة الرمسية رغم أن       . اسـتغالل التنظيم القضائي للتأثري على استقالل القضاة       
 .التدبري مل يبدأ تنفيذه بعد

وبسبب قلة املوارد البشرية يتسم التشكيل احلايل للمجلس األعلى بأنه تشكيل انتقايل، ويتألف اجمللس من  -٨٧
مخسـة قضـاة تيموريني يشملون رئيس حمكمة االستئناف كرئيس للمجلس ونائب وزير العدل وأحد املّدعني                

لس األعلى على دعم أمانة يرأسها أمني قضائي يكون مسؤوالً عن تنفيذ            ومـن املقـرر أن حيصل اجمل      . العـامني 
ومل يتم بعد   . القرارات، إىل جانب مفتشني قضائيني ومفتشي حسابات وأمناء تفتيش للقيام بأعمال تقييم القضاة            

 .ويف الواقع ال تزال وظائف كثرية رئيسية يف اجمللس شاغرة. تعيني هؤالء املفتشني

 العاممكتب املّدعي 

مكتب املّدعي العام جهاز مستقل دستورياً ومكَلّف بالتحقيق يف القضايا اجلنائية وإقامة الدعوى فيها كما  -٨٨
متثيل :  من الدستور على أن املّدعني العامني مسؤولون عن١٣٢وتنص املادة . يقوم بتمثيل الدولة يف القضايا املدنية

فاع عن الشرعية الدميقراطية؛ وكفالة الدفاع عن القاصرين أو املتغيبني أو           الدولة؛ واختاذ اإلجراءات اجلنائية؛ والد    
وتؤكد عدة أحكام دستورية على استقالل املّدعني العامني وكياهنم الذايت وينص . املعّوقني؛ وتعزيز إعمال القانون

حظ أيضاً أن املسؤول عن     ومما يال . أيضـاً على أن املّدعني العامني ينبغي أن خيضعوا للنظام األساسي اخلاص هبم            
 .توفري حقوق اإلنسان والعدل مكلّف بوظيفة حمورية وهي محاية حقوق املشتبه فيهم أو الضحايا وكفالة العدالة

وأنشئ مكتب املّدعي العام ليكون هيئة منفصلة بسلطات يفوضها الربملان، واملكتب هو السلطة العليا يف               -٨٩
 : ويتألف املكتب من ثالث وحدات    . )٥٨(ام الذي يعيِّنه رئيس اجلمهورية    االّدعـاء العـام ويرأسـه املّدعـي الع        

. )٥٩( املكتب املركزي الوطين واإلنتربول    `٣` وحدة اجلرائم العادية؛     `٢` املكتب التنفيذي للمّدعي العام؛      `١`
ت احلاضر أن ومن املقرر يف الوق. ٢٠٠٥مايو /وكان يوجد من قبل وحدة للجرائم اخلطرية ولكن مت حلّها يف أيار

 .حيصل عشرة مّدعني وطنيني عّينتهم احلكومة على التدريب

.  صدر قانون بإنشاء جملس أعلى لالّدعاء العام، وهو هيئة إشرافية وتأديبية           ٢٠٠٥سبتمرب  /ويف أيلـول   -٩٠
 .وجيري حالياً تشكيل هذا اجمللس

 هيئة الدفاع العام

النظر عن اإلمكانات االقتصادية أساس أعمال مكتب       يشـكّل احلق يف احلصول على متثيل قانوين بغض           -٩١
هو اهليئة اليت تضطلع يف إطار "وكما جاء يف القانون األساسي لوزارة العدل فإن مكتب احملامي العام . احملامي العام

واطنني وزارة العدل باستقالل تقين وهي مسؤولة عن تقدمي املساعدة اجملانية القانونية والقضائية وغري القضائية للم              
 ".احملرومني

                                                      

 .٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول، "Governance-Strengthening the justice Sector"الدويل، البنك  )٥٨( 

 . من الدستور١٣٣املادة  )٥٩( 
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 أنه ٢٠٠٥وكما حدث يف حالة القضاة أعلن كالوديو خيمينس رئيس حمكمة االستئناف يف منتصف عام  -٩٢
وسيواصل هؤالء  . لن ينجح أي من املّدعني واحملامني العامني التيموريني الذين حضروا التدريب يف آخر تقييم هلم              

، وعندئذ سيترك فريق احملامني العامني الدوليني       ٢٠٠٧ منتصف   احملـامني العامني حضور التدريب يف املركز حىت       
ومل يتم بعد سّن القانون األساسي للدفاع العام ولكنه سيسد بعد إعالنه . أماكنهم ليشغلها حمامون عامون وطنيون

ي هيئة إشرافية الثغرة املؤسسية احلالية يف إطار اخلدمة الدفاعية وسوف ُينشئ اجمللس األعلى هيئة الدفاع العام، وه
 .وتأديبية للمحامني العامني

وقد قام كال مكتب املّدعي العام وهيئة الدفاع العام بصياغة أنظمة للعاملني وإدارة القضايا، إىل جانب                 -٩٣
 .وضع خطط عمل سنوية وخطط عمل مناظرة لتعزيز املكتب واهليئة

 مركز التدريب القضائي

، وكان ذلك   ٢٠٠٤سبتمرب  / يف أيلول  ٦/٢٠٠٤ب املرسوم بقانون    أُنشئ مركز التدريب القضائي مبوج     -٩٤
ويقع املركز حتت مسؤولية وزارة العدل ويعمل بقدر . يف جانب منه استجابة للثغرة الواضحة يف القطاع القضائي

ون مـن االستقاللية وهو مكلّف بتقدمي التدريب للقضاة واملّدعني واحملامني العامني وكتبة احملاكم وموظفي السج              
واحملققـني وغريهـم مـن القائمني على إدارة العدالة إىل جانب املدرِّبني الوطنيني يف القانون والعدالة واإلدارة                  

 .)٦٠(العامة

ويؤّدي مركز التدريب القضائي دوراً مركزياً يف تدعيم وتعزيز املؤسسات القضائية من خالل بناء القدرة  -٩٥
 شهراً للمرشحني املهنيني مبا فيهم القضاة واملّدعون    ٣٠برناجماً تدريبياً ملدة    ويقدِّم  . املهنـية للعـاملني يف احملاكم     

ويعَترب التدريب ملدة ثالثني شهراً أمراً جوهرياً لتمكني املرشحني من اكتساب وتطوير            . )٦١(واحملـامون العامون  
وستتاح . )٦٢(ف القضائيةاملعـارف اإلنسـانية واألخالقـية والتقنية القضائية الالزمة لالضطالع مبختلف الوظائ    

خـيارات االخنـراط يف سلك وظيفي داخل اهليئة القضائية عموماً لألشخاص الذين يستجيبون بنجاح للتدريب                
 .الشاق الذي يقّدمه مركز التدريب القضائي والنجاح يف التقييم الذي جيري بعد ذلك الهتمام وأداء املرّشحني

 للمتدربني يف ذلك الوقت من القضاة واملّدعني واحملامني         ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ومع أن نتائج التقييم يف عامي        -٩٦
كانـت تدعو إىل القلق فإهنا أتاحت لرؤساء قطاع العدالة معرفة عدد املؤهلني من بني القضاة واملّدعني واحملامني                  

عني واحملامني  العامني املوجودين فعالً يف البلد ووضع اخلطط على هذا األساس لتقدمي التدريب الالزم للقضاة واملدّ              
 .العامني الذين اعُتربوا غري جاهزين للتعيني يف وظائف دائمة

                                                      

 ١٩، املرفق   " ليشيت - تعزيز نظام العدالة يف تيمور       -تعزيـز نظام العدالة لضمان دميقراطية سيادة القانون         " )٦٠( 
 .٩، ص ٢٠٠٣يوليه / ليشيت لتعزيز نظام العدالة، متوز-تحدة اإلمنائي لصاحل تيمور جملموعة الربامج املتكاملة لربنامج األمم امل

 .١٥/٢٠٠٤انظر املرسوم بقانون  )٦١( 

يـتألف اهليكل املعَتمد لفترة التدريب من عنصر نظري عام ملختلف القائمني بإدارة العدالة ومرحلتني من                  )٦٢( 
 .ّدعاء العام وهيئة الدفاع العامسلك القضاء واال: التدريب اخلاص لكل فئة مهنية
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 ٢٠٠٦وسـوف ينتهي التدريب احلايل خبمسة وثالثني من العاملني يف احملاكم الوطنية يف منتصف عام                  -٩٧
اجملموعة ومن هذه . وبعدها سيدخلون يف مرحلة اختبار ملدة سنة واحدة يعملون أثناءها حتت إشراف موظف دويل

 مرشحاً توجد عشر نساء يشملن مخس قاضيات واثنتني من املّدعني العامني وثالث حماميات   ٣٥الـيت تتألف من     
 لستة وثالثني موظفاً    ٢٠٠٦مارس  / وآذار ٢٠٠٥أغسطس  /ومت أيضاً تقدمي التدريب يف الفترة بني آب       . دفـاع 

 .اء العام وذلك لدعم اإلدارة القضائيةوطنياً من كتبة احملاكم ومديري احملاكم وموظفي هيئة االّدع

ونظراً . ٢٠٠٦ومن املتوقّع دخول جمموعة جديدة من املتدربني يف مركز التدريب القضائي اعتباراً من أوائل عام         -٩٨
لضـرورة اسـتمرار االسـتثمار يف التدريب من خالل هذا املركز فسوف يتم تعزيز برنامج التدريب بتقييم خارجي يف                 

 ليشيت برناجماً يف    -وقد بدأت اجلامعة الوطنية لتيمور      .  يف إطار تقييم شامل لربنامج نظام العدالة       ٢٠٠٦منتصـف عـام     
 . شخص٣٠٠وقد تقدم لالنضمام إىل هذا الربنامج قرابة . القانون مبساعدة من الربتغال

 عمليات اجلرائم اخلطرة

 ٢٠٠٠/١٥يونيه مبوجب الالئحة    /زيرانيف ح " الفريق اخلاص "أنشـئ فريق خاص معين باجلرائم اخلطرة         -٩٩
 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١لإلدارة املؤقتة لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية للتعامل مع اجلرائم التالية املرتكبة بني 

 :١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٥و

 اإلبادة اجلماعية؛ !

 جرائم احلرب؛ !

 اجلرائم ضد اإلنسانية؛ !

 القتل؛ !

 االعتداء اجلنسي؛ !

 .لتعذيبا !

وُمنح هذا الفريق والية شاملة للتعامل مع اجلرائم املذكورة أعاله بغض النظر عن مكان ارتكاهبا وبغض                 -١٠٠
وتكاد لغة الالئحة اليت أنشأت . النظر عن الشخص الذي ارتكبها واألشخاص الذين ارُتكبت ضدهم هذه اجلرائم        

األفرقة "وإنشاء  . م املضمونية يف نظام روما األساسي     هـذا الفريق اخلاص أن تكون نّصاً طبق األصل من األحكا          
 ليشيت للنظر يف    -باختصاصات حصرية يف اجلرائم اخلطرية ال يستبعد اختصاص أي حمكمة دولية لتيمور             " اخلاصة

 .)٦٣(مثل هذه اجلرائم يف حالة إنشاء هذه احملكمة

 قضايا  ١٠ أن تركِّز أساساً على      ٢٠٠١وبسبب ضغوط املوارد والوقت قررت وحدة اجلرائم اخلاصة يف           -١٠١
وأُخذ عدد من العوامل يف االعتبار عند اختيار        . ، والقضايا األخرى للجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية      "ذات أولوية "

                                                      

 . لإلدارة املؤقتة لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية٢٠٠٠/١١من الالئحة ) ٤ (١٠القسم  )٦٣( 
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هـذه القضـايا ذات األولويـة، مبـا يف ذلك خطورة اجلرائم وأمهيتها السياسية وأعداد وفئات الضحايا وتوفُّر               
ض من القضايا اليت مت اختيارها إثبات وجود منط منهجي من أعمال القتل والتعذيب وكـان الغـر   . )٦٤(األدلـة 

وصدرت الئحة االهتام يف عدد من قضايا االغتصاب األخرى بوصفها . واالغتصاب املرتكبة ضد الشعب التيموري
 .جرمية ضد اإلنسانية

ففي إحدى  . رين بإثبات االغتصاب  وأصـدر الفـريق اخلاص املعين باجلرائم اخلطرية يف سياق عمله قرا            -١٠٢
 أُدين رجل تيموري مبوجب القانون اجلنائي اإلندونيسي الغتصابه امرأة يف ٢٠٠٢القضيتني اليت مت احلكم فيها يف 

وحكم عليه بالسجن ملدة أربع     .  أثناء عمله يف القوات العسكرية اإلندونيسية      ١٩٩٩سبتمرب  /ديـلي يف أيلـول    
 قد كانت هي احلالة الوحيدة اليت قام فيها فريق          ٢٠٠٣ية اليت صدر احلكم فيها يف       أما القضية الثان  . )٦٥(سنوات

ويف تلك احلالة بالذات    . اجلـرائم اخلاصة مبحاكمة وإدانة متهم بتهمة االغتصاب باعتبارها جرمية ضد اإلنسانية           
د مجع األحكام  سنة عن١٢تلقـى املتهم حكماً بالسجن ملدة تسع سنوات عن ثالث جرائم اغتصاب، وأصبحت   

. )٦٧(١٩٩٩ويف القضية الثالثة أُدين املتهم بتهمة اغتصاب امرأة يف تيمور الغربية يف             . )٦٦(عـن اجلرائم األخرى   
وبعـد ذلك بسنة قّرر الفريق اخلاص أنه ال يتمتع باالختصاص للنظر يف القضية نظراً ألن اجلرمية املزعومة وقعت                   

 . ليشيت-خارج أراضي تيمور 

 متهماً يف اجملموع، ٣٠٣ متهماً للمحاكمة أمام األفرقة اخلاصة فقد مشلت لوائح االهتام ٨٧ قُدِّم ويف حني -١٠٣
. )٦٨( ليشيت-وصـدرت هذه اللوائح ولكن مل ُتعرض القضايا على احملاكم بسبب عدم تواجد املتهمني يف تيمور                 

الفتقار إىل سلطة تسليم اجملرمني من أجل       ويف الواقع رمبا كان أكرب نقاط الضعف يف عملية اجلرائم اخلطرية هي ا            
 بني مدير إدارة ٢٠٠٠أبريل /ومت التوقيع على اتفاق لتسليم اجملرمني يف نيسان . تسليم املسؤولني عن أبشع اجلرائم    

 .األمم املتحدة االنتقالية واحملامي العام اإلندونيسي ولكن الربملان اإلندونيسي مل يصّدق على هذا االتفاق فيما بعد

 مواطناً تيمورياً معظمهم من قادة امليليشيات السابقني أو من أعضائها           ٨٧ومـع ذلـك كان من الواضح أن          -١٠٤
ومن هؤالء  . ولكـنهم يضمون أيضاً بعض اجلنود التيموريني السابقني يف القوات املسلحة اإلندونيسية واجهوا احملاكمة             

ن مل يتم تقدمي املتهمني بأخطر اجلرائم للمحاكمة ومن         ولك.  شخصـاً ُحكم عليهم بالسجن ملدد متفاوتة       ٨٥أُديـن   
 .املرجَّح أنه لن ميكن تقدميهم للمحاكمة

                                                      

 )٦٤( "Justice Abandoned? An Assessment of the Serious Crimes Process in East Timor" ،تأليف ب
 .٨ - ٧، ص )٢٠٠٥يونيه /حزيران(عدالة االنتقالية ميغان هرست وهاورد فارين، نشرها املركز الدويل لل

 . لألفرقة اخلاصة١٤/٢٠٠١القضية رقم  )٦٥( 

 ".قضية لولوتو" لألفرقة اخلاصة، ويشار إىل إحدى القضايا باسم ٢٠٠١/ ج٤القضية رقم  )٦٦( 

 ".وس كاسادليونار" لألفرقة اخلاصة، قضية ١١/٢٠٠٠القضية رقم  )٦٧( 

احقة من هؤالء املتهمني من األشخاص التيموريني وُيفَترض أهنم يعيشون اآلن يف تيمور             كانت األغلبية الس   )٦٨( 
وهـناك عـدد أصغر بكثري وهم من الرعايا اإلندونيسيني الذين قد يكونون يف تيمور الغربية ولكنهم يوجدون على           . الغربـية 

 .األرجح يف أماكن أخرى يف إندونيسيا
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 جلنة االستقبال وتقصي احلقائق واملصاحلة

CAVR)(أنشـئت جلـنة االسـتقبال وتقصي احلقائق واملصاحلة يف تيمور الشرقية              -١٠٥
 / شباط ٧يف  . )٦٩(

ية مستقلة ال ختضع لسيطرة أو توجيه أي عضو من أعضاء جملس            وكانت اللجنة مؤسسة وطن   . )٧٠(٢٠٠٢فرباير  
وكان اجمللس الوطين للمقاومة التيمورية هو الذي اختذ القرار األّويل بإنشاء هذه اللجنة وأعقب ذلك               . الـوزراء 

ن سلسـلة من زيارات املقاطعات يف كل أحناء تيمور الشرقية وبعدها مت تطوير هذا القرار على يد جلنة تتألف م                   
ممثلي اجمللس الوطين للمقاومة التيمورية واملنظمات غري احلكومية التيمورية الشرقية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسـان وإدارة األمـم املتحدة االنتقالية، بعد سلسلة من زيارات للمقاطعات يف أحناء تيمور الشرقية والغربية                 

 .لتجميع الرأي العام لتأييد االقتراح

لِّفـت اللجنة بالسعي إىل معرفة احلقيقة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت يف املاضي يف                وكُ -١٠٦
 وإجراء مصاحلة جمتمعية وكفالة     ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ و ١٩٧٤أبريل  / نيسان ٢٥تيمور الشرقية بني    

 .التئام جراح الضحايا وكتابة تقرير هنائي مشفوع بتوصيات

 إىل معرفة احلقيقة من خالل برنامج شامل من أخذ األقوال واألحباث يف جلسات االستماع وجرى السعي -١٠٧
 :وقُسِّمت هذه األنشطة إىل فئات حسب موضوعات عريضة. العامة

 السجن السياسي؛ !

 املرأة والصراع؛ !

 التشريد القسري واجملاعة؛ !

 صراعات األحزاب؛ !

 املذابح وحاالت اإلعدام غري القانونية؛ !

 ت الدولية؛الفعاليا !

 .األطفال والرتاع !

وكان من العناصر اهلامة األخرى يف والية اللجنة إجراء املصاحلة اجملتمعية للسماح ملرتكيب األعمال الضارة  -١٠٨
وكانت هذه اإلجراءات   . واألقـل خطـورة املرتكبة بدافع سياسي باملشاركة يف برنامج قروي للعدالة التصاحلية            

مع احمللي، هبدف السماح للضحايا واجملتمع احمللي بتقدمي معلوماهتم الشخصية والسماح           تتوقف على مشاركة اجملت   
كما مت . كبديل عن نظام العدالة الرمسية والتهديدات بالسجن" بأعمال املصاحلة"ملرتكيب هذه األعمال باالضطالع 

                                                      

 ".CAVR" Commisão Acoelhamento Verdade Reconciliaçãoيعين مصطلح  )٦٩( 

 . إلدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية٢٠٠١/١٠انظر الالئحة  )٧٠( 
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صعيد املقاطعة الفرعية وزيارات القيام مببادرات تسعى إىل التئام جراح الضحايا من خالل جلسات االستماع على 
 .املتابعة وغري ذلك من األنشطة التصاحلية

ومن بني مجيع األقوال اليت أخذهتا اللجنة أثناء حتقيقاهتا كان اخلمس تقريباً مأخوذاً من نساء كنَّ ضحايا                  -١٠٩
 الرتاع فقد أنشئ فريق ونظراً لتنّوع جتارب املرأة يف. انتهاكات حقوق اإلنسان أو شاهدات على هذه االنتهاكات

ومن بني املنظمات غري    . أحبـاث خاص بقضايا املرأة وُعقدت جلسة استماع وطنية ركّزت على املرأة والصراع            
مراراً إىل تطبيق   ) منرب االتصال من أجل نساء الشرق     (احلكومـية الوطنية املعنية باملرأة دعت منظمة فوكيوبريس         

وستجري دراسة هذه املسائل مبزيد من التعمُّق . ى ضحايا الرتاع من النساء برنامج للتعويضات يركّز بالتحديد عل    
 .يف الوثيقة اخلاصة باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة

 وبذلك انتهت ثالث    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٣١وقدَّمت اللجنة تقريرها إىل رئيس اجلمهورية يف         -١١٠
 من الضحايا بشهادهتم عن انتهاكات حقوق اإلنسان        ٧ ٠٠٠أكثر من   سـنوات من األعمال املكثّفة أدىل فيها        

وبعد ذلك قّدم الرئيس هذا    . ١٩٩٩أكتوبر  / وتشرين األول  ١٩٧٤أبريل  /املرتكـبة يف تيمور الشرقية بني نيسان      
 .التقرير إىل األمني العام

 : شهدت ما يلي١٩٩٩ و١٩٧٤وتوّصل تقرير اللجنة النهائي إىل أن الفترة بني  -١١١

 تـيموري على األقل قُتلوا أو ماتوا من اجلوع واملرض كنتيجة مباشرة             ١٠٢ ٨٠٠يقـّدر أن     !
 ليشيت ُيعتَبر هذا التقدير     -ومن بني التقديرات اليت ُوضعت لتيمور       . لالحـتالل اإلندونيسـي   

عن أكثرها ِدقّة ومتسكاً بالقواعد العلمية، ويستند إىل قاعدة بيانات اللجنة وإىل دراسة إحصائية 
 الوفيات يف املاضي وإىل تعداد املقابر العامة؛

من )  يف املائة٨٥(ارتكبت قوات األمن اإلندونيسية وحدها أو من خالل عمالئها أغلبية ساحقة  !
 انتهاكات حقوق اإلنسان اليت أُبِلغت مباشرة إىل اللجنة؛

ة أسلوب التجويع واستعملت القوات اإلندونيسي". مجاعية ومنتشرة ومنهجية"كانت االنتهاكات  !
كسالح من أسلحة احلرب وارتكبت أعمال إعدام تعسفي وقامت بصفة روتينية بتعذيب بشع             

ومشل ذلك أعمال منظمة من     . ألي شـخص ُيشـتبه يف تعاطفـه مع القوى املؤيدة لالستقالل           
 االسترقاق اجلنسي والتعذيب اجلنسي ضد النساء التيموريات؛

ر قادة اجليش اإلندونيسي القانون اإلنساين الدويل       انتهكـت احلكومـة اإلندونيسـية وكـبا        !
باسـتهدافهم املدنيني؛ وقاموا هبجمات عسكرية دون متييز اشتمل بعضها على استعمال أسلحة             

 حمظورة مثل النابامل؛ مع هنب ممتلكات املدنيني وتدمريها بدون داٍع؛

قرابة ) فريتيلني(لشرقية املستقلة   ارتكبت القوى املؤيدة لالستقالل بقيادة اجلبهة الثورية لتيمور ا         !
ولكن قادة فريتيلني، بعكس القوات اإلندونيسية، قبلوا   .  يف املائة من االنتهاكات املبلغ عنها      ١٠

 حتّمل املسؤولية عن االنتهاكات اليت ارتكبوها وتعاونوا يف ذلك مع اللجنة؛

 ويات يف احلكومة اإلندونيسية؛ محلة منهجية نظّمتها أعلى املست١٩٩٩تشكّل اجلرائم املرتكبة يف  !
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يتضمن التقرير تفاصيل األمساء واملسؤوليات القيادية لكبار القادة العسكريني اإلندونيسيني الذين  !
.  ليشيت اليت ارُتكبت فيها الفظائع اجلماعية      -مارسوا االختصاص والسيطرة على مناطق تيمور       

الدفاع ورئيس القوات املسلحة يف     ويشـمل ذلـك كبار املسؤولني مثل اجلنرال ويرانتو وزير           
  ليشيت القبض على جنرال ويرانتو      -وطلبـت حمكمة أنشأهتا األمم املتحدة يف تيمور         . ١٩٩٩

 ؛٢٠٠٤يف 

أخفقت األمم املتحدة باستمرار يف اختاذ إجراءات فّعالة لوقف االحتالل اإلندونيسي وما صاحبه  !
من لألمم املتحدة وبعض األعضاء غري      وقد فّضل األعضاء الدائمون يف جملس األ      . مـن فظـائع   

 .الدائمني مصاحلهم االقتصادية واالستراتيجية على احترام مقاصد ومبادئ املنظمة

وإىل جانب هذه االستنتاجات الوقائعية تضّمن التقرير كثرياً من التوصيات التفصيلية اليت ستحظى بدراسة  -١١٢
 رغم أن احلكومة ال توافق على بعض هذه التوصيات، مبا فيها            تفصـيلية من جانب التيموريني والقيادة السياسية      

 .اقتراح تقدمي تعويضات من اجملتمع الدويل وإنشاء حمكمة دولية

وإىل جانب هذه التوصيات كانت عملية جلنة االستقبال وتقصي احلقائق واملصاحلة مسامهة هامة إلثبات               -١١٣
 . دائماً باستحالة تكرار العنف السياسياحلقيقة والتصاحل مع املاضي وسوف متثل تذكرياً

 )٧١(جلنة تقصي احلقائق والصداقة

 اجتمع قادة حكومة    ١٩٩٩على سبيل التأكيد على أمهية حلّ املسائل املتصلة باألحداث اليت وقعت يف              -١١٤
 /ول كانون األ  ١٤ ليشيت الدميقراطية يف متباكسريينغ يف بايل يوم         -مجهوريـة إندونيسـيا ومجهوريـة تـيمور         

 . إلنشاء جلنة لتقصي احلقائق والصداقة٢٠٠٤ديسمرب 

 وكُلِّفَـت هـذه اللجنة بإثبات احلقائق الدامغة فيما يتصل باألحداث اليت وقعت قبل املشاورة الشعبية                 -١١٥
 . وبعدها مباشرة، بغرض تعزيز املصاحلة والصداقة وكفالة عدم تكرار األحداث املشاهبة١٩٩٩يف 

)  ليشيت -مثانية من إندونيسيا ومثانية من تيمور       (ة من عشرة أعضاء وستة أعضاء مناوبني        وتتألف اللجن  -١١٦
خيتارون من بني األشخاص ذوي املكانة العالية واالختصاص وينتمون أساساً إىل جماالت القانون وحقوق اإلنسان       

 ليشيت امرأتني، وهو ما ميثل      -مور  ويضم األعضاء الثمانية من تي    . واجملـال األكادميي والزعامات الدينية واحمللية     
 .اعترافاً بدور املرأة التيمورية يف عملية املصاحلة

وكما جاء يف اختصاصات اللجنة فإهنا تشكّل جتربة جديدة وفريدة ميكن هبا للبلدين اللذين يتشاركان يف  -١١٧
استخالص الدروس والتطلّع   التاريخ حىت عهد قريب التوصل بشجاعة وعن بصرية إىل اتفاق على دراسة املاضي و             

 .ورغم التحديات املنتظرة فإن اللجنة ملتزمة بالعمل خلدمة السالم الدائم بني الدولتني. إىل املستقبل بنظرة متفائلة

                                                      

 .http://ctf-ri-tl.org: معلومات مأخوذة من املوقع )٧١( 
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 :وكُلِّفت اللجنة مبا يلي -١١٨

إظهار احلقائق الواقعية عن طابع وأسباب ومدى انتهاكات حقوق اإلنسان املبلّغة واليت وقعت              )أ(
  وبعدها مباشرة؛١٩٩٩أغسطس / ليشيت يف آب-الفترة السابقة للمشاورة الشعبية يف تيمور يف 

اسـتعراض كل املواد املوجودة واليت وثّقتها اللجنة الوطنية اإلندونيسية للتحقيق يف انتهاكات              )ب(
ية وكذلك األفرقة  واحملكمة املخصصة حلقوق اإلنسان يف تيمور الشرق١٩٩٩حقوق اإلنسان يف تيمور الشرقية يف 

  ليشيت؛-اخلاصة باجلرائم اخلطرية وجلنة استقبال وتقّصي احلقائق واملصاحلة يف تيمور 

فحص وإثبات احلقيقة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان املبلّغة، مبا يف ذلك أمناط السلوك               )ج(
كما جاء يف لوائح االهتامات (جلرائم اخلطرة اليت وثّقتها املؤسسات اإلندونيسية ذات الصلة والفريق اخلاص املعين با

 بغية التوصية بتدابري املتابعة يف سياق تعزيز املصاحلة والصداقة بني شعيب البلدين؛) الصادرة عنه

إصدار تقرير ُينشر علناً بلغة الباهاسا اإلندونيسية واللغة التيتونية واإلنكليزية ويترجم إىل اللغة              )د(
 التارخيي املشَترك النتهاكات حقوق اإلنسان املبلّغة اليت وقعت يف الفترة السابقة للمشاورة             الربتغالية حيدد السجل  

  والتالية هلا مباشرة؛١٩٩٩أغسطس / ليشيت يف آب-الشعبية يف تيمور 

صـياغة الطرق واألساليب والتوصية بالتدابري املالئمة من أجل العمل على التئام جروح املاضي               )ه (
 :ة الكرامة اإلنسانية مبا يف ذلك يف مجلة أمورلتأهيل واستعاد

التوصية بالعفو عن املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان والذين تعاونوا متاماً يف الكشف  `١`
 عن احلقائق؛

 التوصية بتدابري إعادة التأهيل للمتهمني خطأً بانتهاك حقوق اإلنسان؛ `٢`

 ني على أساس العادات والقيم الدينية؛التوصية بطرق تعزيز املصاحلة بني الشعب `٣`

 .التوصية باتصاالت مبتكرة بني الشعبني والتعاون بزيادة تعزيز السالم واالستقرار `٤`

 :وسوف تسترشد اللجنة يف القيام هبذه املهام باملبادئ التالية -١١٩

 ؛)٧٢(املبادئ ذات الصلة الواردة يف القوانني ذات الصلة !

 بغرض  ١٩٩٩ عند ممارسة واليتها تعقيدات احلالة االنتقالية يف عام          تـأخذ اللجنة يف اعتبارها     !
 مواصلة تعزيز املصاحلة والصداقة بني البلدين والشعبني؛

واستناداً إىل روح التطلع إىل املستقبل وهنج املصاحلة ال تؤّدي عملية اللجنة إىل املالحقة وتؤكد                !
 على املسؤوليات املؤسسية؛

                                                      

 قم  ليشيت ر  - بشأن جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة، قانون تيمور         ٢٧/٢٠٠٤القـانون اإلندونيسـي رقم       )٧٢( 
 . بشأن جلنة االستقبال وتقصي احلقائق واملصاحلة١٠/٢٠٠١



HRI/CORE/TLS/2007 
Page 33 

التعاون بني حكوميت البلدين وشعبيهما وتعزيز املصاحلة بني اجملتمعات         مواصلة تعزيز الصداقة و    !
 وداخلها والعمل على التئام جروح املاضي؛

ال متس أعمال اللجنة العملية القضائية اجلارية بشأن ما مت التبليغ عنه من قضايا انتهاكات حقوق  !
 بإنشاء هيئة قضائية أخرى؛ كما أهنا ال تؤدي إىل توصية ١٩٩٩ ليشيت يف -اإلنسان يف تيمور 

تضـمن اختصاصات اللجنة أيضاً نقل املعلومات ذات الصلة والوصول إليها، وكذلك احلق يف               !
 .)٧٣(مقابلة من يعترب أن لديه معلومات ذات صلة

 وسوف تعمل ملدة سنة كاملة مع احتمال متديدها ملدة سنة ٢٠٠٥أغسطس /وبدأت اللجنة عملها يف آب -١٢٠
 مهامها األوىل دراسة القضايا والوثائق الكبرية عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تلقتها من              ومـن بني  . أخـرى 

واستناداً إىل هذه الوثائق بدأت اللجنة التخطيط . وحدة اجلرائم اخلطرية وكذلك الوثائق الواردة من مصادر أخرى
ش اإلندونيسي بشأن اجلرائم اخلطرية     لعقد جلسات استماع عامة إىل جانب التماس مقابالت مع أفراد قوات اجلي           

 . ليشيت-اليت يّدعى ارتكاهبا يف تيمور 

وعلّقـت عدة منظمات غري حكومية تيمورية على إنشاء اللجنة وكيف أهنا قد تؤثّر على النساء الالئي                  -١٢١
النقطة مبزيد من وسيتم دراسة هذه . يلتمسن اإلنصاف عن اجلرائم املرتكبة ضدهن أثناء فترة االحتالل اإلندونيسي

 .التفصيل يف الوثيقة اخلاصة باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة

  اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان-ثانياً 

  قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان-ألف 

رئيسية السبع يـرجى الـرجوع إىل املرفق الثاين لالطالع على املعلومات عن التصديق على املعاهدات ال          -١٢٢
 ويشري املرفق الثالث إىل املعاهدات اإلضافية اليت انضمت        . حلقـوق اإلنسـان والـربوتوكوالت املصـاحبة هلا        

وال يوجد يف الوقت احلاضر أي معاهدات إقليمية حلقوق اإلنسان يف منطقة آسيا       .  ليشـيت إىل أطرافها    -تـيمور 
  ليشيت قد انضمت يف - أطرافها رغم أن تيمور  ليشـيت االنضـمام إىل  -واحملـيط اهلـادئ تسـتطيع تـيمور         

 وتأمل يف االنضمام إىل رابطة أمم جنوب )٧٤( إىل أعضاء املنتدى اإلقليمي ألمم جنوب شرق آسيا٢٠٠٥منتصف 
 ليشيت أي معاهدات إقليمية حلقوق اإلنسان -وستؤيد تيمور .  يف غضون السنوات اخلمس القادمة)٧٥(شرق آسيا

                                                      

 -، اختصاصات جلنة تقصي احلقائق والصداقة اليت أنشأهتا مجهورية إندونيسيا ومجهورية تيمور             ١٩املـادة    )٧٣( 
 .ليشيت الدميقراطية

 .املنظمة تتعهد بتعزيز السالم واألمن يف املنطقة من خالل احلوار والتعاون )٧٤( 

 التعجيل بالنمو `١`: يـنص إعـالن رابطـة أمم جنوب شرق آسيا على أن أهداف ومقاصد الرابطة هي     )٧٥( 
االقتصـادي اإلقليمي والتقدم االجتماعي والتنمية الثقافية من خالل اجلهود املشتركة اليت تدفعها روح املساواة والشراكة من                 

 تعزيز السالم واالستقرار اإلقليميني من خالل       `٢`، و أجـل تعزيـز تأسيس جمتمع مزدهر وسلمي من أمم جنوب شرق آسيا            
 .االحترام الراسخ للعدالة وسيادة القانون يف العالقات بني البلدان يف املنطقة وااللتزام مببادئ ميثاق األمم املتحدة
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 ليشيت بانتظام أيضاً يف االجتماعات السنوية اليت تعقدها         -وتشارك تيمور   . دات يف املنطقة  إذا ظهرت هذه املعاه   
 .مفوضية حقوق اإلنسان للحكومات اإلقليمية من أجل تعزيز التعاون اإلقليمي يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان

  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان-باء 

  التطبيق احمللي للحقوق-١

 - من الدستور تشكل مجيع االتفاقيات واملعاهدات واالتفاقات الدولية اليت انضمت تيمور             ٩وفقاً ألحكام املادة     -١٢٣
ويعترب . ويشمل ذلك بالطبع املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان      . ليشـيت إىل أطـرافها جـزءاً من القانون احمللي للدولة          

وإدخال معاهدات حقوق   .  املعاهدات الدولية هي قواعد غري صحيحة      الدسـتور أن أي قواعـد تتناقض مع أحكام هذه         
 . ليشيت ميثل خطوة هامة يف التنفيذ الكامل للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان-اإلنسان يف القانون احمللي لتيمور 

أي حقوق  من الدستور صراحة على أن احلقوق األساسية املكرَّسة يف الدستور ال تستبعد ٢٣وتنص املادة  -١٢٤
 .أخرى ينص عليها القانون وأن يكون تفسري هذه احلقوق األساسية وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 ليشيت فإن بعض احلقوق تنطبق على -ويف حني أن احلقوق تنطبق كمبدأ عام على مجيع األفراد يف تيمور  -١٢٥
نني وحدهم هي فئة أوسع من احلقوق املنصوص عليها يف وهذه الفئة من احلقوق املنطبقة على املواط. املواطنني فقط

 :املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان وتشمل ما يلي

 ؛ )٧٦(املساواة أمام القانون !

 ؛ )٧٧(حق األشخاص املسنني يف احلصول على محاية الدولة !

 ؛ )٧٨(املساواة يف احلقوق ويف احلماية لألشخاص املعوقني !

 ؛ )٧٩(يني الذين يعيشون يف اخلارج يف التمتع حبماية الدولةحق املواطنني التيموريني الشرق !

 ؛)٨٠()املسؤول عن توفري حقوق اإلنسان والعدل(حق تقدمي الشكاوى إىل أمني املظامل  !

 ؛)٨١(احلق يف عصيان ومقاومة األوامر غري القانونية اليت تؤثّر على احلقوق والضمانات األساسية !

 ؛)٨٢(ية املخّزنة يف األنظمة احلاسوبيةاحلق يف االطالع على البيانات الشخص !

                                                      

 .من الدستور) ١ (١٦املادة  )٧٦( 

 .من الدستور) ١ (٢٠املادة  )٧٧( 

 .من الدستور) ١ (٢١املادة  )٧٨( 

 . من الدستور٢٢املادة  )٧٩( 

 .من الدستور) ٢ (٢٧املادة  )٨٠( 

 .من الدستور) ١ (٢٨املادة  )٨١( 

 .من الدستور) ١ (٣٨املادة  )٨٢( 
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 ؛)٨٣(احلق يف تقدمي االلتماسات ويف املشاركة السياسية ويف التصويت !

 ؛)٨٤(حق وواجب الدفاع عن سيادة الدولة !

 ؛)٨٥(احلق يف العمل !

 .)٨٦(احلق يف التعليم والثقافة !

احلماية املقّدمة وااللتزامات   وقـد ُوضـع هذا التمييز بني املواطنني وغري املواطنني بسبب طبيعة ومدى               -١٢٦
وهي أشكال من احلماية وااللتزامات اليت ينبغي بطبيعتها أن تقتصر . املتباَدلة اليت تفرضها هذه احلقوق على الدولة

يف تطبـيقها على األشخاص الداخلني يف عالقة مباشرة ودائمة مع الدولة؛ واألشخاص الذين يسامهون يف الدولة                 
 . عضوياًويرتبطون هبا ارتباطاً

  مـن الدسـتور بوضوح على أن األشخاص املذكورين أدناه مواطنون أصليون يف              ٣ويـنص الـباب      -١٢٧
 : ليشيت بشرط أن يكونوا قد ُولدوا يف اإلقليم وأن يكونوا أطفاالً-تيمور

 ألب أو أم ُولدوا يف تيمور الشرقية؛ !

 غري معرويف اجلنسية؛ألبوين غري معروفني أو ألبوين عدميي اجلنسية أو ألبوين  !

 سنة ويعلنون استعدادهم بأن يصبحوا مواطنني ١٧ألب أجنيب أو أم أجنبية من البالغني أكثر من  !
 .تيموريني شرقيني

 -واألطفال املولودين يف بلد أجنيب ولكن ألم تيمورية شرقية أو ألب تيموري شرقي هم أيضاً مواطنون يف تيمور 
 ). أدناه عن احلق يف اجلنسية١ -يم  ج-انظر القسم الثالث (ليشيت 

وإىل جانب األحكام الدستورية تأخذ محاية وتعزيز حقوق اإلنسان مزيداً من التعبري يف الربنامج التشريعي  -١٢٨
 .الواسع للدولة

وهـناك بالفعل جمموعة سارية من القوانني اجلديدة اليت هتدف إىل إرساء مؤسسات الدميقراطية احلامسة                -١٢٩
القانون األساسي ملكتب أمني املظامل املعين حبقوق    : وتشمل هذه القوانني  .  الضمانات اإلجرائية واإلدارية   ومحايـة 

؛ )٨٨( ليشيت الذي ُينشئ مكتب أخالقيات املهنة-؛ والقانون األساسي للشرطة الوطنية لتيمور )٨٧(اإلنسان والعدل

                                                      

 . من الدستور٤٨-٤٦املواد  )٨٣( 

 . من الدستور٤٩املادة  )٨٤( 

 .من الدستور) ١ (٥٠املادة  )٨٥( 

 . من الدستور٥٩املادة  )٨٦( 

 .٢٠٠٤مايو / أيار٢٦ املؤرخ يف ٧/٢٠٠٤القانون رقم  )٨٧( 

 .١٣انظر القسم  )٨٨( 
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حة الصادرة عن اإلدارة املؤقتة لألمم املتحدة بشأن        ؛ والالئ )٨٩( ليشيت -والقانون األساسي لقوات الدفاع لتيمور      
 ليشيت والئحة اإلدارة املؤقتة لألمم املتحدة بشأن إنشاء جلنة االستقبال           -إنشـاء خدمة معونة قانونية يف تيمور        

 .لية وانتخاب الزعماء احملليني واجملالس احمل)٩١(؛ والقوانني اخلاصة باألحزاب السياسية)٩٠(وتقصي احلقائق واملصاحلة

وقـد صـدر مؤخراً أيضاً قانون جنائي وقانون لإلجراءات املدنية وقانون بشأن الصحة وغري ذلك من                  -١٣٠
التشريعات الرئيسية اليت تؤّدي إىل التنفيذ أو توفري احلماية للضمانات اإلجرائية اهلامة واحلقوق املوضوعية مبا فيها        

قت احلاضر إعداد تشريعات إضافية ستضيف يف كثري من         وجيري يف الو  . احلـق يف الصـحة واحلق يف التصويت       
ومن بني هذه التشريعات قانون للعنف املرتيل وقوانني        . اجلوانب مزيداً من القوة لإلطار التشريعي حلماية احلقوق       

وقد وصل كثري من هذه التشريعات اآلن إىل        . للتعليم وقانون مدين وقوانني عمالة منقّحة وقانون بشأن األطفال        
 .حلة الصياغة يف شكل مشاريع قواننيمر

وبعد إصدار هذه القوانني وغريها من القوانني احلامسة فإن التحدي سيتمثل يف كفالة التعميم االجتماعي                -١٣١
 .هلذه األنظمة التشريعية إلتاحة التنفيذ العملي لألهداف اليت تتوخى إجنازها

احلكومة مبجموعة واسعة من املبادرات اإلمنائية اليت       وإىل جانـب اإلطار الدستوري والتشريعي التزمت         -١٣٢
هتـدف إىل تعزيز قطاع العدالة واحلد من الفقر وتقليل أخطار األمن الغذائي وحتسني حالة الصحة والتعليم بني                  

 .أولويات رئيسية أخرى

يل خبطة التنمية ويظل الطريق الذي تسلكه احلكومة صوب التنمية يف أطواره األوىل وتسترشد يف هذا السب -١٣٣
 :واألولويات الرئيسية يف خطة التنمية الوطنية هي. الوطنية

 احلد من الفقر يف مجيع القطاعات واملناطق يف الدولة؛ !

 .تعزيز النمو االقتصادي لدعم احلد من الفقر وحتقيق أسباب املعيشة املستدامة وحتسني الرفاه !

 حلقات الوصل بني صياغة السياسة وبرامج حتقيق األهداف        وقـد بذلـت احلكومة جهداً مركّزاً لتعزيز        -١٣٤
والغايات املعروضة يف خطة التنمية الوطنية، وحتسني القدرات على ترمجة هذه األهداف إىل خمصصات سنوية يف                

وكانت . امليزانـية، وتعزيـز القدرات لتوفري إرشادات واضحة للشركاء اإلمنائيني فيما يتعلق بأولويات املساعدة           
 خطوة أخرى يف بناء القدرات من أجل وضع         ٢٠٠٣أغسطس  /مج االستثمارات القطاعية اليت انطلقت يف آب      برا

أُطـر قطاعـية واضـحة املعامل تربط بني السياسات والربامج والنفقات يف األجل املتوسط وتتيح اإلرشاد بشأن              
 .أولويات النفقات داخل القطاعات وفيما بينها

                                                      

 .٧/٢٠٠٤القانون مبرسوم رقم  )٨٩( 

 .٢٠٠١/١٠الئحة اإلدارة املؤقتة لألمم املتحدة رقم  )٩٠( 

 .٣/٢٠٠٤انظر القانون  )٩١( 
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وبرامج . عمـال التنمـية الذي تقوم به احلكومة هو برنامج واسع وطموح           وعمومـاً فـإن بـرنامج أ       -١٣٥
االستثمارات القطاعية وخطط العمل السنوية اليت تفّصل السياسات والربامج والنفقات هلذا اجلدول تثبت بوضوح 

ومية يف إطار احلقوق التزام احلكومة حبقوق اإلنسان نظراً ألهنا تساهم كثرياً يف التقّدم حنو الوفاء بااللتزامات احلك           
والربامج اليت هتدف إىل كفالة مراعاة العمليات القانونية        . املدنـية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 وزيادة فرص   ٢٠١٥والشفافية يف إدارة العدالة والتعليم اجملاين لكل األطفال يف سن املدارس االبتدائية حبلول عام               
ن يعيشون يف أبعد املناطق من البلد، وختفيض معدالت الوفيات اخلام املرتفعة يف الوقت  الوصـول إلـيه أمام الذي     

احلاضر وإحداث زيادة كبرية يف فرص الوصول إىل خدمات الصحة األساسية يف كل أحناء البلد، وكذلك زيادة                 
ة والريفية على السواء إمكانـيات احلصول على مياه الشرب النظيفة واآلمنة واإلصحاح لألسر يف املناطق احلضري       

ويرد بيان تفصيلي عن طبيعة . هي بعض األمثلة احملّددة يف سياسة احلكومة القائمة على احلقوق ورؤيتها املستقبلية
. هذه الربامج يف خمتلف أجزاء هذه الوثيقة الرئيسية املشتركة وكذلك يف خمتلف الوثائق املتصلة مبعاهدات حمّددة               

 . أدناه بشأن حقوق اإلنسان والتنمية٨ - جيم - مبزيد من التفصيل يف القسم الثاين وتناقَش هذه القضية أيضاً

وكمـا حدث يف حالة التشريعات، فإن التحدي الصعب يف املستقبل هو االنتقال إىل املرحلة التالية بعد                  -١٣٦
 .تها احلكومةمرحلة إطار السياسة العامة من أجل التنفيذ العملي ألهداف التنمية الطموحة اليت وضع

  احلدود املفروضة على القيود-٢

 من الدستور على أن تقييدات احلقوق واحلريات والضمانات ال ميكن فرضها إال مبوجب        ٢٤ينص الباب    -١٣٧
القـانون مـن أجـل محاية احلقوق أو املصاحل األخرى املتمتعة باحلماية الدستورية ويف احلاالت اليت ينص عليها      

 تقييدات من هذا القبيل جيب أن تكون عامة وجمردة وال ميكن أن تقوض النطاق اجلوهري وأي. الدستور بوضوح
وإىل جانب ذلك فإن احلدود اليت . للمحتوى األساسي لألحكام الدستورية مبا يف ذلك احلقوق اليت حيميها القانون

 .تفرض على احلقوق ال ميكن تطبيقها تطبيقاً تارخيياً

 .احملدد للتقييدات مت تطبيق احلدود التاليةووفقاً هلذا النطاق  -١٣٨

 احلد على حق األجانب يف امتالك األرض )أ( 

 ليشيت نفسه على أن مواطين الدولة وحدهم هم الذين حيق هلم            -من دستور تيمور    ) ٤ (٥٤تنص املادة    -١٣٩
وقد وضع هذا احلد . اصة ليشيت يف حيازة املمتلكات اخل-ملكية األرض، وهو ما حيّد من حق األجانب يف تيمور 

وباإلضافة إىل ذلك يكفل    .  ليشيت -لكفالة متكني التيموريني من االحتفاظ بقدرهتم الشرائية بشأن أراضي تيمور           
هذا احلد أن األشخاص القادرين على ملكية األرض وإدارهتا والتصرف فيها هم أشخاص يدخلون يف عالقة دائمة 

 .يع الواجبات واملسؤوليات اليت تستتبعها تلك املواطنة ليشيت ويتقيدون جبم-مع دولة تيمور 

 احلد على حقوق األجانب يف املشاركة يف الشؤون السياسية )ب( 

 بشأن اهلجرة واللجوء على جمموعة من احلدود اليت تقيد طابع ٩/٢٠٠٣ من القانون رقم ١١ينص القسم  -١٤٠
األول حيظر على األجانب املشاركة يف األنشطة السياسية اليت        ويف املقام   . األنشطة اليت ميكن أن يقوم هبا األجانب      
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تتداخل يف شؤون الدولة مثل املوضوعات اليت تعترب مالئمة ألن يقوم هبا األفراد الداخلني يف عالقة دائمة مع الدولة 
صوص عليهما يف   وهذا احلد يتفق مع احلق وااللتزام املن      . واخلاضـعني للحقوق وااللتزامات اليت تستتبعها املواطنة      

وهناك حدود أخرى مفروضة على ملكية . )٩٢(الدسـتور للمواطنني وحدهم باملشاركة يف احلياة السياسية للدولة  
األجانـب حلصـص األغلبية يف شركات وسائط اإلعالم العامة وشركات اخلطوط اجلوية التجارية احمللية وذلك                

 .بغرض تعزيز امللكية الوطنية هلذه اخلدمات

 على احلق يف حرية التجمُّع السلمي واملظاهرات السلميةاحلد  )ج(

 اعـتمد الربملان قانوناً بشأن حرية التجمع والتظاهر وضع ليسمح           ٢٠٠٤ديسـمرب   /يف كـانون األول    -١٤١
للمواطـنني التـيموريني باحلق يف التجمع والتظاهر بطريقة سلمية ويف الوقت نفسه احلفاظ على القانون والنظام    

وبناء على ذلك يتضمن القانون     . اهرين من أطراف أخرى تسعى إىل منع أو عرقلة ممارسة هذا احلق           ومحاية املتظ 
حدوداً خاصة لزمان ومكان القيام باملظاهرات، إىل جانب أحكام عريضة حتد من كل ما ميس النظام الدستوري أو 

ظ باالحترام للحقوق الدستورية يف وهذه احلدود فرضت لكفالة االحتفا. اجلرائم املرتكبة ضد شرف ومسعة الدولة
 . )٩٣(احلرية الشخصية واألمن الشخصي وحرية احلركة

 اعتربت حمكمة االستئناف أن احلدود املفروضة لتقليص ما ميس النظام الدستوري ٢٠٠٥مايو / أيار٩ويف  -١٤٢
أن سلطات وإجراءات   ومت التماس توضيحات بش   . واجلرائم املرتكبة ضد شرف ومسعة الدولة حدوداً غري دستورية        

وبعد هذا القرار أعاد رئيس اجلمهورية . السلطات املكلَّفة باستعراض إخطارات التجمع والتظاهر وبفرض الشروط
إعادة صياغة القانون األساسي وفقاً لقرارات حمكمة       "يوليه طالباً   / متوز ١٨مشروع القانون إىل الربملان الوطين يف       

أصدر الربملان قانوناً ألغى فيه املادتني الفرعيتني اللتني حكمت حمكمة االستئناف           يوليه  / متوز ١٨ويف  ". االستئناف
واألمر اهلام هو أن القانون ينص أيضاً على أنه ميكن االستئناف ضد أي قرار تتخذه السلطات           . بعدم دستوريتهما 

 . ٢٠٠٦يناير /الثاينيف النهاية صدر نص منقح هلذا القانون وسرى مفعوله يف كانون . مبوجب هذا القانون

  القانون اجلنائي-٣

 من الدستور يصرح الربملان الوطين للحكومة بإعداد قانون جنائي واملوافقة عليه لتجرمي             ٩٦وفقاً للباب    -١٤٣
وبعد ذلك قام جملس الوزراء بدراسة وإقرار مشروع قانون يتفق مع . التشهري ليحد بالتايل من احلق يف حرية التعبري

ح الربملاين لكن مل يصدر رئيس اجلمهورية هذا القانون بسبب االنتقادات الشديدة من اجملتمع املدين               هـذا التصري  
ومع ذلك جرت مناقشات غري رمسية بني رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء بغية . بأحكامه اخلاصة بالتشهري اجلنائي

ل وسط كما مل يتم تنفيذ التعديالت يف        ومل يتم التوصل إىل ح    . ختفـيف عقوبـة التشهري من السجن إىل الغرامة        
 من  ٨٨انظر الباب   (غضون اإلطار الزمين املتاح لرئيس اجلمهورية إلصدار أو عدم إصدار القانون املعروض عليه              

وصدر متديد للمهلة بعد ذلك ولكن األزمة السياسية واالجتماعية الناشئة يف البلد متخضت عن عدم  ). الدسـتور 

                                                      

 . من الدستور٦٣ واملادة ٤٧ و٤٦انظر املادتني  )٩٢( 

 . من الدستور٤٤ و٣٠انظر املادتني  )٩٣( 
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ويف وقت كتابة هذا التقرير كان القانون اجلنائي ال يزال يتطلب إعادة نظر وال              . ي حىت اآلن  تعديل القانون اجلنائ  
وهناك اعتراف  . يـزال من غري الواضح إن كان التشهري سيظل موضعاً لعقوبة جنائية أو غرامة أو خالف ذلك                

الوشيكة األخرى تتوقف على واسـع بأن هذا القانون جيب أن يصدر يف املستقبل القريب ألن كثرياً من القوانني          
ومن املتوقع  ). مثل القوانني بشأن العنف املرتيل وقضاء األحداث واخلدمة اجملتمعية واحلضانة         (وجود هذا القانون    

أيضاً أن يعاجل إصدار القانون اجلنائي حاالت عدم الوضوح القائمة يف األحكام اجلنائية املنطبقة يف الوقت احلاضر                 
 . ليشيت-يف تيمور 

  حالة الطوارئ-٤

ال ميكن إعالهنا إال يف حالة عدوان فعلي أو وشيك          " من الدستور على أن حالة الطوارئ        ٢٥تنص املادة    -١٤٤
من قوة أجنبية؛ أو اضطراب خطري أو هتديد باضطراب خطري ضد النظام الدستوري الدميقراطي؛ ويف حالة الكارثة 

ن حالة احلصار أو حالة الطوارئ بعد تصريح من الربملان الوطين           ويتعيَّن على رئيس اجلمهورية أن يعل     . "العامـة 
وحلسن احلظ مل يتم حىت اآلن إعالن أي . )٩٤(وبالتشاور مع جملس الدولة واحلكومة واجمللس األعلى للدفاع واألمن

ا النص ال ويعين ذلك أن احلاالت اخلاصة اليت ميكن يف هناية األمر أن تندرج حتت هذ. حالة طوارئ منذ االستقالل
 . تزال غري واضحة

وال ميكن تعليق احلقوق واحلريات األساسية إال بعد أن يكون رئيس اجلمهورية قد أعلن حالة احلصار أو                  -١٤٥
 ٣٠وهذا التعليق للحقوق ال ميكن أن يستمر إال ملدة . حالـة الطـوارئ، على النحو املنصوص عليه يف الدستور    

ة الضرورة القصوى، ويقع على السلطات التزام بإعادة األوضاع الدستورية       يومـاً، مـع إمكانية متديدها يف حال       
 .العادية بأسرع ما ميكن

 : )٩٥(واألمر املهم هو أن بعض احلقوق ال ميكن تعليقها يف أي ظرف من الظروف مثل -١٤٦

 احلق يف احلياة؛ !

 السالمة البدنية؛ !

 املواطنة؛ !

 عدم تطبيق القانون اجلنائي بأثر رجعي؛ !

  يف القضايا اجلنائية؛الدفاع !

 حرية الوجدان والدين؛ !

 احلق يف عدم التعرض للتعذيب واالسترقاق والسخرة؛ !

                                                      

 .من الدستور) زاي (٨٥لباب ا )٩٤( 

 .من الدستور) ٥ (٢٥املادة  )٩٥( 
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 احلق يف عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ !

 .ضمان عدم التمييز !

 اليت تعترب غري قابلة للتقييد يف وباستثناء احلق يف االعتراف بكيان الشخص أمام القانون فإن مجيع احلقوق         -١٤٧
 .نطاق املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان هي أيضاً غري قابلة للتقييد وفقاً لدستور اجلمهورية

، فإن احملكمة العليا، اليت تقوم حمكمة االستئناف بوظائفها يف الوقت        )٩٦( من الدستور  ١٢٦ووفقاً للمادة    -١٤٨
ءات الدولة يف فرض حالة طوارئ أو حالة حصار وممارسة اختصاصات           احلـايل، ختتص باستعراض ضرورة إجرا     
 .سلطات الدولة يف كفالة االمتثال للدستور

 .وال توجد مناسبات أخرى ميكن فيها تعليق احلقوق أو التصريح للسلطات باستعمال صالحيات استثنائية -١٤٩

 اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان -جيم 

 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها املؤسسات الوطنية ل-١

 من الدستور على أن لكل مواطن احلق يف أن يقدِّم التماسات أو شكاوى أو مطالب،                ٤٨تـنص املادة     -١٥٠
سواًء بصفته الفردية أو باالشتراك مع اآلخرين، إىل اهليئات أو السلطات السيادية من أجل الدفاع عن حقوقه أو                  

مكتب ) أ(واملؤسسات اليت يلجأ إليها املواطنون للدفاع عن هذا احلق هي . عامةالدستور أو القانون أو املصلحة ال
وهي اليت هلا اختصاص ) حالياً حمكمة االستئناف(احملكمة العليا ) ب(، )أمني املظامل(أمني العدالة وحقوق اإلنسان 

 .)٩٧(مساع الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان

د من الوكاالت احلكومية املتخصصة مسؤولة، يف حدود اختصاصاهتا، عن          وإضـافة إىل ذلك أنشئ عد      -١٥١
مكتب مستشار رئيس الوزراء حلقوق     ) أ: (وهذه الوكاالت هي  . تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتها وإشاعتها       

ا وزارات اخلدمات الرئيسية مبا فيه) ج(مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز املساواة بني اجلنسني؛ ) ب(اإلنسان؛ 
جلنة ) ه  (جلنة احملاربني القدماء؛    ) د(وزارات الصـحة والتعليم والثقافة والعمل واالندماج االجتماعي والعدالة؛          

 .املساعدات الغذائية العاجلة واإلغاثة

 مكتب أمني املظامل حلقوق اإلنسان والعدالة

حلقوق اإلنسان والعدالة، يشار  ليشيت على إنشاء مكتب أمني املظامل - من دستور تيمور ٢٧تنص املادة  -١٥٢
ودخل هذا  .  ليشيت -إليه عادةً باسم مكتب األمني، وهي مؤسسة مهمة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان يف تيمور                

، الذي  ٧/٢٠٠٤الـنص الدستوري حيِّز النفاذ مبوجب قانون مكتب أمني املظامل حلقوق اإلنسان والعدالة رقم               
                                                      

يتعيَّن على احملكمة العليا أن تقوم، يف املوضوعات القانونية والدستورية،          "على أنه   ) أ (١٢٦تـنص املـادة      )٩٦( 
 ".قانونيتهاباستعراض األفعال التقليدية والتشريعية ألجهزة الدولة وإعالن عدم 

 .لدستور من ا١٢٦املادة  )٩٧( 
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بة مستقل مسؤول عن فحص شكاوى املواطنني من إساءة استخدام السلطة           أنشئ مبوجبه هذا املكتب كجهاز رقا     
، ) ليشيت - ليشيت والقوات املسلحة لتيمور      -ويشمل ذلك الشرطة الوطنية لتيمور      (العامـة وإجيـاد حلول هلا       

 .)٩٨(والتأكد من أن هذه السلطات تتصرف وفقاً للقانون، ومنع املظامل وإقامة الدعوى من أجل االنتصاف

 :وملكتب أمني املظامل سلطات واسعة يف هذا اجملال منها -١٥٣

التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان األساسية واحلريات والضمانات وإساءة استخدام السلطة            !
وسـوء اإلدارة وعدم الشرعية واملظامل البيِّنة وعدم اتباع اإلجراءات القانونية وكذلك حاالت             

 م النفوذ والفساد؛احملسوبية والتواطؤ وإساءة استخدا

اإلشراف على أعمال السلطات العامة، وخاصة احلكومة ووكاالهتا والكيانات اخلاصة اليت تقوم             !
بوظائف وخدمات عامة؛ وللمكتب أن يقوم بالتحقيق يف االنتهاكات املنهجية أو الواسعة النطاق 

 حلقوق اإلنسان وسوء اإلدارة والفساد؛

 خمالفتها للدستور واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان،       اسـتعراض التشـريعات للـتأكد من عدم        !
والتدخل يف القضايا املعروضة على احملاكم وعمل توصيات بشأن التصديق على االتفاقات الدولية 

 حلقوق اإلنسان وتنظيم محالت عامة للتوعية حبقوق اإلنسان؛

إلجراءات التشريعية عند   أن يطلـب من احملكمة العليا أن تنظر يف دستورية أو عدم دستورية ا              !
 .)٩٩(الضرورة عمالً على تطبيق الدستور

ولكـل شخص احلق يف تقدمي شكاوى بشأن األفعال أو التقصري من جانب السلطات العامة إىل مكتب                  -١٥٤
أمـني املظـامل ويقـوم املكتب باستعراض الشكوى دون أن يتخذ فيها قراراً وحييلها إىل السلطات املختصة مع                   

 ويف هذا الصدد حيق للمكتب أيضاً أن يتوسط للصلح بني           )١٠٠(ليت يراها مناسبة ملنع الظلم أو جربه      التوصـيات ا  
 .الشاكي واجلهة املعنية

وينص التشريع  . ومن املهام الكبرية األخرى اليت يتوالها املكتب التوعية حبقوق اإلنسان واإلدارة الرشيدة            -١٥٥
ويتضّمن هذا التشريع   . كتب اجلمهور تباعاً على واليته وأنشطته     يف هذا الصدد على وجه اخلصوص بأن ُيطلع امل        

أيضـاً عـدداً من الضمانات املهمة منها مثالً جترمي إعاقة عمل املكتب عن قصد عن أداء مهامه، وأحكام تتصل              
 .يةومن الضروري أن يتضمن موظفو املكتب الثمانية عشر موظفني من األقاليم للتوع. بالشفافية املالية للمكتب

                                                      

 ٢٦ بتاريخ   ٧/٢٠٠٤ مـن قـانون مكتب أمني املظامل حلقوق اإلنسان والعدالة، القانون رقم              ٥املـادة    )٩٨( 
 .٢٠٠٤مايو /أيار

 . من الدستور١٥١املادة  )٩٩( 

 .٢٠٠٤مايو / أيار٢٦ بتاريخ ٧/٢٠٠٤ من القانون رقم ٢٧املادة  )١٠٠( 
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 من قانون إنشاء املكتب يقوم أمني املظامل سنوياً بتقدمي تقرير إىل الربملان عن أداء               ٣٤ووفقـاً لـلمادة      -١٥٦
وللمكتب أيضاً سلطة التنسيق والتعاون مع سائر املؤسسات يف أداء مهامه كما جيوز ألمني املظامل إذا                . مهامـه 

غات أو نشرات إعالمية بشأن آرائه وتوصياته والتقارير        اقتضى األمر أن خياطب اجلمهور مباشرة؛ وأن يصدر بال        
 .اليت يقدمها عن حاالت معيَّنة أو نشاط معني من أنشطته

 وفقاً ألحكام الدستور اليت تقضي بانتخاب       ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩ومت انتخاب أمني املظامل احلايل يوم        -١٥٧
 قام أمني املظامل حبلف     ٢٠٠٥يونيه  /ويف حزيران . )١٠١(اتأمـني املظامل من ِقَبل الربملان باألغلبية املطلقة لألصو        

الـيمني أمام الربملان وقام باختيار نائبني له أحدمها حلقوق اإلنسان واآلخر ملكافحة الفساد وسوء اإلدارة، وقاما   
ذه املرحلة  ومن األولويات اليت يتوالها املكتب يف ه      . حبلف اليمني أيضاً أمام الربملان بعد أمني املظامل بوقت قصري         

 .تعيني املوظفني وتدريبهم ووضع خطة استراتيجية وإقامة نظام للتعامل مع الشكاوى

 وظيفة فنية إضافة إىل أمني املظامل ونائبه وجيري حالياً شغل ١٢ ل وال توفِّر امليزانية احلالية سوى اعتمادات  -١٥٨
ني املظامل مبهامه على النحو األكمل وال لقيام        ومن الواضح أن هذه االعتمادات ال تكفي لقيام أم        . هذه الوظائف 

 ووافق عليه جملس    ٢٠٠٧-٢٠٠٦املكتـب باملهـام املطلوبة منه، وقد قُدِّم اقتراح أكرب للميزانية لفترة السنتني              
ومت تنظيم تدريب على مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان يف         . الوزراء مؤخراً ولكنه لـم يعرض على الربملان بعد       

، ومبجرد تعيني باقي املوظفني ستنظّم هلم       ٢٠٠٦يناير  /تدريب على سوء اإلدارة يف كانون الثاين       و ٢٠٠٥سـنة   
 .برامج تدريب مكثّفة

وسـُتعطى أولويـة ملكتب أمني املظامل كجزء من الربنامج العام لدعم مؤسسات حقوق اإلنسان الذي                 -١٥٩
لتحقيق الكامل يف مجيع احلاالت املبلّغة بشأن الفساد        وسيتم تعزيز املكتب لتمكينه من القيام با      . اقترحته احلكومة 

وهذه مهمة حيوية . وهنب األموال العامة وما إىل ذلك من خمالفات، مبا يف ذلك مكتب االّدعاء العام عند الضرورة
 .من أجل استعادة ثقة اجلمهور يف قطاع العدالة

والوكاالت الرئيسية، مبا يف ذلك مكتب املّدعي ومن املهم أيضاً للمكتب تعاون سائر اإلدارات احلكومية  -١٦٠
العام واملفتش العام ومكتب رئيس الوزراء ومكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز املساواة بني اجلنسني والشرطة               
والقوات املسلحة وذلك من أجل ضمان جناح مكتب أمني املظامل يف التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان وسوء                

ويعكف املكتب حالياً على إعداد مذكرة تفاهم على مدى السنة القادمة لتنظيم عالقات العمل              . اإلدارة والفساد 
وسيكون من  . ومن املعَتَزم أيضاً إقامة شبكة من املنظمات غري احلكومية        . مـع الوكـاالت الرئيسـية األخرى      

، وسيقوم أمني املظامل    الضـروري إنشاء مكاتب إقليمية تتيح للجمهور إمكانية الوصول إىل مكتب أمني املظامل            
 .٢٠٠٨بافتتاح مكتبني إقليميني قبل عام 

وعـلى أثر مناقشات مع البنك الدويل ووكالة الواليات املتحدة للتنمية جيري حالياً تنفيذ برامج لدعم                 -١٦١
 دوالر، وهو مشروع من مشاريع البنك الدويل يستمر حىت هناية           ٨٥٠ ٠٠٠مكتـب أمـني املظامل مبيزانية تبلغ        

                                                      

 ٢٦ املؤرخ   ٧/٢٠٠٤ق اإلنسان والعدالة، القانون رقم      قـانون مكتب أمني املظامل حلقو     ) ٣ (٢٧املـادة    )١٠١( 
 .٢٠٠٤مايو /أيار
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وجيـري البحث حالياً عن ُسبل دعم أخرى من الوكاالت املتعددة األطراف وعن الطريق الثنائي، ومن                . ٢٠٠٦
وكما ذكرنا آنفاً فإن احلكومة حباجة ماسة إىل زيادة . الواضح أن املكتب سيحتاج إىل دعم كبري لفترة من الوقت
 . من القيام بواجباته على النحو األكملكبرية يف اعتمادات ميزانية الدولة ملكتب أمني املظامل ليتمكن

 حمكمة االستئناف العليا

مـن سـلطة احملكمـة العليا النظر يف األعمال القانونية والتشريعية اليت تقوم هبا أجهزة الدولة وإعالن                   -١٦٢
 .وليةونظراً لعدم إنشاء احملكمة العليا حىت اآلن تقوم حمكمة االستئناف هبذه املسؤ. )١٠٢(دستوريتها من عدمه

 )١٠٣( دور الوكاالت احلكومية املتخصصة-٢

نظـراً لألمهية الكبرية اليت توليها احلكومة لتعزيز حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني مت إقامة مكاتب                 -١٦٣
ويشمل ذلك . متخصصة ضمن السلطة التنفيذية للحكومة للمساعدة يف تشكيل السياسات والربامج يف هذا اجملال     

 .ومكتب مستشار رئيس الوزراء حلقوق اإلنسان، وكالمها يتبع رئيس الوزراء مباشرةقوات الشرطة 

 مكتب مستشار رئيس الوزراء حلقوق اإلنسان

يعمـل هـذا املكتب حتت السلطة املباشرة لرئيس الوزراء وقد أنشئ من أجل وضع سياسات مؤسسية                  -١٦٤
همته تعزيز حقوق اإلنسان وتنفيذها وإشاعتها ورّد       ومن م . لإلدارة الرشيدة وحقوق اإلنسان يف العمل احلكومي      

ومن أجل  . املظامل يف هذا اجملال يف مجيع أحناء البلد عن طريق وضع استراتيجيات وبرامج وسياسات هلذا الغرض               
. ذلـك يقوم املكتب باستعراض مشاريع القوانني والسياسات والربامج احلكومية من وجهة نظر حقوق اإلنسان              

ب املشورة بشأن إقامة مؤسسات حقوق اإلنسان ووظائفها يف البلد، ويستعرض مناهجها، ويقّدم             ويقـدِّم املكت  
ويقّدم املكتب  . التوجيهات الالزمة يف جمال حقوق اإلنسان والتدريب عليها للموظفني العامني وللمجتمع املدين           

 يف الوفاء بالتزامات املشـورة إىل احلكومـة بشـأن التصـديق عـلى اتفاقـيات حقوق اإلنسان، كما يساعد          
ويقوم املكتب باالتصال مع خمتلف     .  ليشيت املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان         -تيمور  

املكاتـب مبـا يف ذلك مكتب املفتش العام من أجل تعزيز اآلليات املؤسسية لرّد املظامل كما يقوم بإعداد تقارير                
 .ة وحتليالت عن حقوق اإلنساندورية حتتوي على معلومات إحصائي

واملكتب مسؤول عن تقدمي املشورة والتوصيات بشأن املشاكل واملسائل املتصلة حبقوق اإلنسان واإلدارة              -١٦٥
ويدعم املكتب وضع الربامج التعليمية والتدريبية املتعلقة حبقوق . الرشيدة واملسائل املتعلقة باإلدارة العامة وتقييمها

 الرشيدة ومن املتوقع أن يظل على اتصال وثيق مبختلف الوكاالت احلكومية وجمتمع املاحنني يف اإلنسـان واإلدارة  
 .املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان واإلدارة الرشيدة

                                                      

 . من الدستور١٢٦املادة  )١٠٢( 

 .١٨ ص ٢٠٠٥أبريل /برنامج االستثمار القطاعي، احلقوق والعدالة واملساواة، نيسان:  ليشيت-تيمور  )١٠٣( 
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 :)١٠٤( قام املكتب بتنفيذ الربامج األربعة األساسية التالية٢٠٠٥ويف عام  -١٦٦

 :اإلنسانتنسيق ووضع خطة العمل الوطنية يف جمال حقوق  -١٦٧

بـناًء على تعليمات رئيس الوزراء مت تعيني مكتب املستشار باعتباره جهة التنسيق خلطة العمل                !
ويقوم املكتب من أجل هذه الغاية بالتنسيق مع فريق .  ليشيت-الوطنية حلقوق اإلنسان يف تيمور 

ت دراسية   بتنظيم دورا  ٢٠٠٤عمـل بشأن اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان، كما يقوم منذ عام            
 .ومحالت توعية

 :تنفيذ املعاهدات الدولية من ِقَبل احلكومة -١٦٨

يناير /يف كانون الثاين  " وضع خطة العمل  "بناًء على توصيات الدورة الدراسية التشاورية بشأن         !
 طلب رئيس الوزراء من كل وزارة ومن سلطات الدولة املركزية واإلقليمية تعيني شخص ٢٠٠٤

صال ملوضوع حقوق اإلنسان ويكلَّف باألعمال املتصلة حبقوق اإلنسان         يكـون مبثابة مركز ات    
 ؛)١٠٥(واحلكم الرشيد

وبـناًء عليه قامت مجيع الوزارات وأمانات الدولة والسلطات اإلقليمية بتعيني مسؤول اتصال              !
حلقـوق اإلنسـان يتوىل مسؤولية تعزيز ونشر معايري حقوق اإلنسان يف الوكاالت احلكومية؛              

تقدمي تلك الوكاالت معلومات من أجل التقارير اليت تقدَّم إىل عملية اإلبالغ يف إطار ويتأكد من 
املعـاهدات الدولـية وتقدمي معلومات إىل مكتب مستشار رئيس الوزراء بشأن املسائل املتعلقة      

 حبقوق اإلنسان اليت حتتاج إىل انتباه خاص من املكتب؛

ام مكتب مستشار رئيس الوزراء بتنظيم تدريب       ودعمـاً ملسـؤويل االتصال حلقوق اإلنسان ق        !
مستمر وتقدمي الدعم هلذه اجلهات كما قام بعقد اجتماعات منفصلة منتظمة يف خمتلف املقاطعات 

ملناقشة وضع حقوق اإلنسان يف هذه اجملتمعات فيما يتصل ) ماناتوتو ومانوفاهي وأينارو وبوكاو(
التعليم والصحة (عرف عليها منّسقو حقوق اإلنسان مبواضيع حقوق اإلنسان ذات األولوية اليت يت

 ).واألمن واملرافق العامة والزراعة والعدالة

 : ليشيت يف املؤمترات الدولية-متثيل تيمور  -١٦٩

ُدعـي مكتـب مستشار رئيس الوزراء حلقوق اإلنسان للمشاركة يف عدة مؤمترات إقليمية يف                !
 حضور دورات جلنة حقوق اإلنسان يف جنيف بسبب إال أن املكتب مل يستطع. السنوات األخرية

 .نقص االعتمادات املتاحة والدعم

                                                      

 ).٢٠٠٥الربع األول، (تقرير عن األنشطة مقدَّم إىل رئيس الوزراء  )١٠٤( 

 .٢٠٠٥بيان مقدَّم إىل احلكومة السويسرية لتعيني مراكز تنسيق،  )١٠٥( 
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 :تقدمي تقارير إىل رئيس الوزراء بشأن املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان -١٧٠

ُيعد مكتب مستشار رئيس الوزراء حلقوق اإلنسان تقارير إلبالغ رئيس الوزراء عن حالة حقوق  !
يما يتعلق خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وبأي مسائل ذات          اإلنسـان يف األقاليم خاصة ف     

اهـتمام خـاص مـثل العقوبـات التأديبية ألعضاء الشرطة الوطنية، وحرية التعبري، والعدالة               
وقام املكتب أيضاً بإعداد حتاليل ملدى مالءمة القوانني واللوائح مع حقوق اإلنسان            . والضرائب

 نشاء مكتب أمني املظامل؛كما شارك يف وضع مسودة تشريع إ

 وكانت  ٢٠٠٣/٢٠٠٤وقد مت إنشاء هذا املكتب يف احلكومة وُحّددت وظائفه يف السنة املالية              !
 . دوالر٢٠ ٠٠٠ هي ٢٠٠٤/٢٠٠٥امليزانية املخصصة للمكتب يف السنة املالية 

 مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز املساواة بني اجلنسني

 مات النسائية غري احلكومية، وخاصة نتيجة املؤمتر النسائي الوطين األول يف           أمثـرت جهود شبكات املنظ     -١٧١
 ليشيت التزامها بتحقيق املساواة بني الرجال والنساء، وذلك بإنشاء          -، حيث أبدت حكومة تيمور      ٢٠٠٠عـام   

ارة عن هيئة   واملكتب هو عب  . ٢٠٠١سبتمرب  /مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف أيلول         
. ويف وقت كتابة هذا التقرير مل يكن للمكتب قانون خاص به. )١٠٦(استشارية مسؤولة مباشرة أمام رئيس الوزراء

بدعم من  (٢٠٠٥أكتوبر /إال أن أنشـطة التخطـيط االستراتيجي اليت يقوم هبا املكتب حدَّدت يف تشرين األول       
 ويف الوقت احلايل   . ري وضع هذا القانون باعتباره أولوية     أن من الضرو  ) صـندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     

 .ال يشغل مستشار رئيس الوزراء لتعزيز املساواة بني اجلنسني مقعداً يف جملس الوزراء

وتشـمل والية مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز املساواة بني اجلنسني، على سبيل اخلصوص، وضع                -١٧٢
. شاعة منظور حساس من الناحية اجلنسانية يف مجيع سياسات وبرامج احلكومة         استراتيجيات ومنهجيات مناسبة إل   

واملكتب مسؤول أيضاً عن تعزيز زيادة اشتراك النساء، سواًء كعناصر فاعلة أو كمستفيدات من العملية اإلمنائية،               
نظمات النسائية  وذلـك عن طريق إقامة عالقات فّعالة مع فروع احلكومة املختصة واملنظمات غري احلكومية وامل              

 .ووسائل اإلعالم ومؤسسات األحباث واألوساط األكادميية والتعليمية والقطاع اخلاص

إال أنه نظراً . واملكتب مسؤول أيضاً عن ضمان وجود منظور جنساين يف مجيع مبادرات اإلصالح القانوين -١٧٣
 .يف جمال استعراض القواننيحملدودية موارده املالية والبشرية فإنه مل يسهم حىت اآلن بشكل كبري 

وال يدخل يف صالحيات املكتب التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان على أساس اجلنس ومع ذلك فقد                 -١٧٤
مكتوب "كـان لــه دور كبري يف تسجيل جتارب النساء أثناء االحتالل اإلندونيسي من خالل املطبوعات مثل                 

 .موهو منشور ُترِجم أيضاً إىل لغة التيتو" بالدم

 :، أخذ املكتب على عاتقه تنفيذ الربامج األربعة الرئيسية التالية٢٠٠٤ومنذ عام  -١٧٥

                                                      

 . بشأن إعادة تشكيل أول حكومة دستورية٣/٢٠٠٥ من املرسوم بقانون رقم ٨املادة  )١٠٦( 
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 إشاعة مفهوم املساواة بني اجلنسني يف مجيع قطاعات احلكومة؛ !

  ليشيت؛-إشاعة ثقافة املساواة يف تيمور  !

 دعم القدرات الوطنية يف مواجهة العنف القائم على أساس اجلنس؛ !

 .ةدعم متكني املرأ !

وسيتناول القسم التاسع فيما يلي بالتفصيل كل هذه الربامج يف معرض تناوله إلشاعة املفهوم اجلنساين،                -١٧٦
 .كما ستتناوهلا الوثيقة اخلاصة بلجنة وضع املرأة

وتشتمل وظائف املكتب حالياً على وظيفة مستشار تعزيز املساواة بني اجلنسني ومخس وظائف ملوظفني               -١٧٧
 وصندوق األمم املتحدة للنهوض باملرأة يدعم برامج املكتب         ٢٠٠١ومنذ عام   . فة ملستشار دويل  وطنـيني ووظي  

ويتكون الفريق احلايل من اثنني من      . بشـأن تقويـة القدرات الوطنية للتصدي للعنف القائم على أساس اجلنس           
 .املوظفني الوطنيني ومدير مشروع دويل

 دوالر من دوالرات    ٦٥ ٠٠٠ هي   ٢٠٠٥/٢٠٠٦لسنة املالية   كانـت امليزانية املخصصة للمكتب يف ا       -١٧٨
 ومل تتم املوافقة على  (٢٠٠٦/٢٠٠٧ دوالر يف السنة املالية  ٦٩ ٠٠٠الواليـات املـتحدة وُيـتوقّع زيادهتا إىل         

 ).ذلك بعد

 اللجنة الوطنية حلقوق الطفل

اللجنة "إنشاء   القاطريي    ليشيت، الدكتور ماري   - أعلن رئيس وزراء تيمور      ٢٠٠٥فـرباير   /يف شـباط   -١٧٩
 . تكون مسؤولة أمامه مباشرة"الوطنية حلقوق الطفل

وسـيتألف اجمللس االستشاري للجنة الوطنية من وزراء اخلارجية والتعاون اخلارجي، والتخطيط واملالية،           -١٨٠
قوق اإلنسان،  والتعلـيم والثقافة، والصحة، والعدل، والعمل واالندماج االجتماعي، ومستشار رئيس الوزراء حل           
 .واملّدعي العام، وممثل عن املؤسسات الدينية، وممثل عن املنظمات غري احلكومية، وممثل عن األطفال

وسـوف يقرِّر اجمللس االستشاري يف اجتماعه األول تكوين األمانة العامة للجنة الوطنية، وستضم ممثلني         -١٨١
وأثناء االجتماع األول أيضاً سيقوم اجمللس باختيار       . فالعن الوكاالت احلكومية واجملتمع املدين وكذلك عن األط       

املفوض الوطين حلقوق الطفل على أساس عملية اختيار تنافسية لضمان أن يكون املفوض الوطين ممن يتمتعون خبربة 
ة اجليدة  ومهـارات كافية جتعله قادراً على تنسيق األنشطة اليت تقوم هبا اللجنة الوطنية وأن يتمتع بالرتاهة واملعرف                

مببادئ حقوق اإلنسان بشكل عام وحبقوق الطفل بشكل خاص وأن يكون من األشخاص املرموقني يف اجملتمع وأن 
 .يتمتع باستقالل وحياٍد كاملني

 :وستتوىل اللجنة الوطنية املهام التالية -١٨٢

 دعم عملية تنفيذ قانون حقوق الطفل؛ !
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ختصة بشأن تطبيق قانون حقوق الطفل وغريه من تقدمي املشورة إىل احلكومة وسلطات الدولة امل !
 التشريعات والتدابري املتعلقة حبقوق الطفل؛

 تعزيز تطبيق قانون حقوق الطفل وسائر التشريعات والتدابري املتعلقة حبقوق الطفل؛ !

تنبيه احلكومة إىل احلاالت اليت تؤثِّر على األطفال أو على حقوقهم واليت تتطلب اهتماماً عاجالً                !
 اهتماماً خاصاً؛أو 

التأكد من أن مجيع األعمال احلكومية واألعمال اليت تقوم هبا السلطات العامة تويل اهتماماً كبرياً  !
 باألطفال كأحد اهتماماهتا الرئيسية؛

تنسـيق األعمـال اليت تقوم هبا خمتلف الدوائر احلكومية والسلطات العامة وخمتلف السلطات               !
  املسائل اليت هتم األطفال؛اإلقليمية والسلطات احمللية يف

 رصد االجتاهات يف واقع اجملتمع من حيث تأثريها على األطفال وحقوقهم؛ !

 تعزيز االهتمام العام واهتمام اجملتمع املدين إزاء األطفال وحقوقهم؛ !

 .تنسيق التعاون الدويل يف هذا اجملال !

  الوزارات احلكومية-٣

طريقة أو بأخرى يف تعزيز احلقوق فإن الوزارات الرئيسية التالية          مع أن مجيع الوزارات احلكومية تسهم ب       -١٨٣
 .هلا والية خاصة يف جماالت تعزيز حقوق اإلنسان وحقوق الطفل

 وزارة التعليم والثقافة

وزارة التعليم والثقافة هي اجلهة احلكومية املسؤولة عن تصميم وتنفيذ وتنسيق وتقييم السياسات املتعلقة               -١٨٤
تعليمـية والثقافية وكذلك جماالت العلم والتكنولوجيا، ومن بني مسؤولياهتا الرئيسية ضمان محاية             باجملـاالت ال  

 .)١٠٧(الطفولة وحمو األمية والتعليم يف جمال احلقوق املتعلقة باملصّنفات الفنية واألعمال األدبية

 وزارة الصحة

نسيق وتقييم السياسات يف جمال الصحة وزارة الصحة هي اجلهة احلكومية املسؤولة عن تصميم وتنفيذ وت          -١٨٥
وهدف الوزارة هو ضمان وصول الناس إىل الرعاية الصحية عن طريق إنشاء النظام الصحي . واألنشطة الصيدالنية

وتنظـيمه وتنميـته عـلى أسـاس احلاجات الفعلية ومبا يتفق مع املوارد املتاحة، وإيالء اهتمام خاص باملساواة                  
ي مع إيالء األولوية ألكثر فئات اجملتمع ضعفاً، وذلك، قدر اإلمكان، مبشاركة اجملتمع             واإلنصاف يف النظام الصح   

 .)١٠٨(املدين

                                                      

 .٣/٢٠٠٥من املرسوم بقانون بإعادة تشكيل احلكومة الدستورية األوىل رقم  ) ه(و) ب) (١ (٢٥املادة  )١٠٧( 

 .٥/٢٠٠٣ن اهليكل التنظيمي لوزارة الصحة، مرسوم بقانون رقم  م٢املادة  )١٠٨( 
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 وزارة العدل

وزارة العدل هي اجلهة املسؤولة عن تصميم وتنفيذ وتنسيق وتقييم السياسات يف جمال العدالة والقانون مبا  -١٨٦
ومن . الالزمة لضمان متاسك وفعالية النظام القانوين     يف ذلـك على وجه اخلصوص اقتراح اإلصالحات التشريعية          

إقامة وضمان آليات مناسبة لكفالة حقوق املواطنة جلميع التيموريني والعمل على           : مسـؤوليات الوزارة األخرى   
؛ وتنظيم وإدارة نظام السجون، وخدمات إعادة اإلدماج االجتماعي وخدمات الدفاع           )١٠٩(إشـاعة هذه احلقوق   

 .)١١١(؛ وضمان اآلليات الالزمة لتقدمي املساعدة القانونية لفئات السكان املستضعفني)١١٠(منيالعامة عن املته

 وزارة العمل واإلدماج االجتماعي

وزارة العمـل واإلدماج االجتماعي هي املسؤولة عن تصميم وتنفيذ وتنسيق وتقييم السياسات يف جمال                -١٨٧
 :على وجه اخلصوص ما يليومن مهامها . العمل والعمالة واإلدماج االجتماعي

اقتراح سياسات ومشاريع قوانني يف جماالت العمل والعمالة والسالمة العمالية والصحة الشخصية  !
 والصحة العامة يف جمال العمل ويف جمال حتديد حّد أدىن لألجور؛

 تصميم وتنفيذ نظام الضمان االجتماعي للعاملني؛ !

 ضمان إدماج احملاربني القدماء يف اجملتمع؛ !

 تشـجيع اسـتخدام العمال التيموريني يف اخلارج وكذلك تنظيم وتشجيع العمالة األجنبية يف               !
 . ليشيت-تيمور 

ووفقـاً ملشروع اهليكل التنظيمي للوزارة فإهنا مسؤولة أيضاً عن تعزيز الفهم حباجات السكان األصليني                -١٨٨
 الالجئني واألشخاص املشردين داخلياً وللعمال      على املستوى الوطين والثقايف واملتعدد األعراق، وكذلك حاجات       

 .املهاجرين

 اإلنعاش والعمالة واالستقرار للمحاربني القدماء واجملتمعات احمللية يف  (ومـن خـالل بـرنامج االحترام         -١٨٩
 الذي تقّدم الدعم لـه حكومة اليابان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تسعى شعبة احملاربني            )  ليشـيت  -تـيمور   

ويدعم الربنامج  . القدماء يف الوزارة إىل حتسني الظروف املعيشية لكبار السن واألرامل واليتامى وضحايا احلرب            
يف ) فالنتيل( ليشيت  -أيضاً مبادرة جلنة احملاربني القدماء وجلنة احملاربني القدماء من القوات املسلحة لتحرير تيمور              

وترد مزيد .  القدماء يف البلد من خالل سلسلة من الزيارات امليدانيةدعم احلصول على بيانات بشأن عدد احملاربني
 .من التفاصيل أدناه

                                                      

 .٣/٢٠٠٣من اهليكل التنظيمي لوزارة العدل، املرسوم بقانون رقم ) ج) (١ (٢املادة  )١٠٩( 

 .٣/٢٠٠٥من املرسوم بقانون رقم ) د) (١ (٢٧املادة  )١١٠( 

 .٣/٢٠٠٣نون رقم من اهليكل التنظيمي لوزارة العدل، مرسوم بقا) ز) (١ (٢املادة  )١١١( 
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وتقوم شعبة احملاربني القدماء حالياً كذلك بتقدمي املساعدة اإلنسانية من حيث املسكن واملأكل وكذلك               -١٩٠
وتقوم أيضاً بتقدمي   . القواربعلى سبيل املثال فراش النوم وأدوات املطبخ واألرز والسكر وشباك صيد السمك و            

وُينظَّم هذا التدريب حالياً يف . املساعدة املالية لدعم املشاريع الصغرية، كما تقّدم تدريباً مهنياً للمحاربني القدماء   
وُيذكَر أنه رغم هذه اجلهود فإن احلاجة ال تزال تدعو إىل مزيد من االهتمام . جماالت املهارات الكهربائية والنجارة

ـ  وقد ذكرت إحدى املنظمات النسائية   . )١١٢(اربني القدماء من النساء وكيفية استفادهتن من الدعم احلكومي        باحمل
 .)١١٣(غري احلكومية أن املرأة حىت تارخيه مل تستفد بشكل متساٍو من تلك اجلهود اإلنسانية

 وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة

اجلهة احلكومية املسؤولة عن تصميم وتنفيذ وتنسيق وتقييم        وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة هي        -١٩١
 السياسـات املـتعلقة مبجـال تعزيز رفاه ومنو الشباب، والتربية الرياضية والرياضة، كما حدَّدها ووافق عليها                 

 .جملس الوزراء

 مراكز االتصال حلقوق اإلنسان ومراكز االتصال للمساواة بني اجلنسني

 تعيني مراكز اتصال بشأن حقوق اإلنسان يف مجيع مصاحل احلكومة واملناطق ٢٠٠٤ يف كما ذُكر آنفاً، مت -١٩٢
اإلقليمـية من أجل ضمان إسهام هذه اجلهات يف تقارير اإلبالغ عن االلتزام مبعاهدات حقوق اإلنسان وخبطط                 

دات وتقارير خطة   مراكز االتصال هذه مسؤولة عن مجع البيانات الستخدامها يف تقارير املعاه          . العمـل الوطنية  
وقد مت تعيني مسؤويل مراكز االتصال هذه . العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وإدماج هذه املفاهيم يف جهات عملهم

من أجل دعم التوعية حبقوق اإلنسان ومن مث دعم قدرة موظفي احلكومة على رصد " تدريب املدرِّبني"على أساس 
 األقاليم دور بارز يف تأمني خدمات االتصال من أجل إشاعة           وقد كان ملسؤويل االتصال يف    . حقـوق اإلنسـان   

 .مفهوم عمليات اإلبالغ ومجع البيانات وتشجيع مسامهة اجملتمع احمللي على مجيع املستويات

ويف نفـس السـنة قام مكتب مستشار رئيس الوزراء لشؤون املساواة بني اجلنسني بتعيني جمموعة من                  -١٩٣
ويقوم موظفو االتصال . واة بني اجلنسني يف الوزارات املعنية وكذلك يف دوائر األقاليممسؤويل االتصال بشأن املسا

كما كان هلم دور كبري يف . هـؤالء بتنظـيم تدريب على املستويات احمللية يف جماالت حقوق املرأة وقضايا املرأة    
 .٢٠٠٤ و٢٠٠٠تنظيم املؤمتر النسائي الوطين يف عامي 

 جلنة احملاربني القدماء

 عاماً من املقاومة أسهم كثري من الناس يف الكفاح املسلح سواء كجزء من القوات املسلحة ٢٤على مدى  -١٩٤
  ليشـيت أو من وحدات امليليشيات اليت كانت تعمل من أجل االستقالل واليت تكونت بني                -لـتحرير تـيمور     

                                                      

مسامهة يف التقرير األول، النصف األول من السنة املاليـة "  اجلنسنياملساواة بني "(L. Cattleya) كتليا. ل )١١٢( 
٢٠٠٥/٢٠٠٦. 

 .املرجع نفسه )١١٣( 
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 منهم يعاين اآلن من مشاكل صعبة       وقد نتج عن اشتراكهم يف املقاومة املسلحة أن كثرياً        . ١٩٧٩ و ١٩٧٥عامي  
سواًء من حيث قدرهتم احملدودة على مواصلة اإلسهام يف بناء الدولة أو، وهو األهم من ناحية حمدودية قدرهتم على 

وملا كان كثري من احملاربني القدماء قد أمضوا أوقاتاً طويلة يف الغابات فإهنم . رعايـة أنفسـهم ورعايـة أسرهم      
وينطبق هذا بصفة خاصة    . ات االجتماعية الالزمة للحصول على عمل أو على ما يقيم أودهم          يفتقرون إىل املهار  

وكثري منهم يعيش . على الذين مل خيتاروا منهم االستمرار يف العمل يف الوظائف العسكرية مع قوة الدفاع اجلديدة 
 .ليتامىكما أن الكفاح من أجل االستقالل قد ترك آالفاً من األرامل وا. بعاهات جسدية

وقام رئيس اجلمهورية تقديراً واحتراماً للمحاربني القدماء، وتوجيهاً للسياسات اليت تقدِّم الدعم املناسب  -١٩٥
، أنشأ مبوجبه جلنة شؤون     ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٩ بتاريخ   Set/2002/01إليهم وإىل أسرهم، بإصدار املرسوم رقم       
 ليشيت، والغرض من هاتني اللجنتني      -ن القوات املسلحة لتحرير تيمور      احملاربني القدماء وجلنة احملاربني القدماء م     

 ليشيت، -هو حتديد معايري لتصنيف احملاربني القدماء، وكذلك احملاربني القدماء من القوات املسلحة لتحرير تيمور 
 .وإقرارها، والتوصية خبيارات السياسة من أجل تلبية احتياجاهتم

وقد قامت حىت  . شاورات عامة، تقوم هاتان اللجنتان بتسجيل احملاربني القدماء       ومن خالل استبيانات وم    -١٩٦
وبتوزيع هذه األرقام حسب اجلنس     .  ال زالوا على قيد احلياة     ٢٢ ٠٠٠ حالة من بينهم     ٣٧ ٠٠٠تارخيه بتسجيل   

 .)١١٤( يف املائة من هؤالء املسّجلني هم من النساء٣٠يتبّين أن حنو 

دن يف السابق باعتبارهن من احملاربني القدماء، إال أن جلنة املساواة بني اجلنسني             ومل تكـن النسـاء يقيّ      -١٩٧
، ٢٠٠٤وصـندوق األمـم املـتحدة اإلمنائي للمرأة أثارا هذه املسألة بشكل علين يف يوم األمم املتحدة يف عام                    

  من قرار جملس    ١٣رة  مؤكَِّديـن عـلى أن عـدم إدراج النسـاء يف قائمـة احملاربني القدماء ُيعد انتهاكاً للفق                 
تشجع مجيع املشاركني يف وضع خطط نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج على     "اليت  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن  

ونتيجة لذلك مت   . "مراعاة االحتياجات املختلفة للمقاتلني السابقني إناثاً وذكوراً وعلى مراعاة احتياجات معاليهم          
 .آلن التمتُّع بنفس املزايا اليت تقدمها احلكومة للرجالإدراج النساء يف القائمة، وحيق هلن ا

، وقام الرئيس   ٢٠٠٤يونيه  /وقـد أمتت اللجنتان أعماهلما وقدَّمتا تقريراً ختامياً إىل الرئيس يف حزيران            -١٩٨
. ماءبعرض التقرير على الربملان وعلى احلكومة لالسترشاد به يف وضع القوانني والسياسات اخلاصة باحملاربني القد              

 .٢٠٠٦مارس /وبعد مناقشة مطّولة وافق الربملان على قانون بشأن مسألة احملاربني القدماء، يف آذار

 املساعدة الغذائية العاجلة وفريق التوزيع

، ويرجع ذلك إىل العوامل املناخية      )١١٥( ليشيت من الغذاء ما يكفي استهالك السكان       -ال ُتنـتج تيمور      -١٩٩
وقد أثّر هذا النقص يف وجود الغذاء واحلصول عليه         . دان األمن الغذائي على نطاق واسع     السيئة اليت أّدت إىل فق    

ألن ذلك يتسبب ) وخاصة األطفال والنساء وكبار السن(تأثرياً سيئاً كبرياً على الوضع الغذائي والصحي للسكان 
                                                      

 .٢٠٠٥/٢٠٠٦، مسامهة يف التقرير األول، النصف األول من السنة املالية "املساواة بني اجلنسني"كتليا . ل )١١٤( 

 .٢٠٠٥أكتوبر /معلومات مقَّدمة من وزارة العمل واإلدماج االجتماعي، تشرين األول )١١٥( 
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يت من البالد اآلسيوية اليت تعاين      ليش -وُتعَترب تيمور   . يف إضعاف جهاز املناعة وُيعرِّض الناس بشكل أكرب للمرض        
معاناة شديدة من نقص التغذية مما ينتج عنه معدالت عالية من األطفال األقزام والضعفاء وناقصي الوزن، خاصة                 

 .)١١٦( سنوات٥بني األطفال حتت سن 

 لألمن  بعـد أن قام برنامج الغذاء العاملي بدراسة أوجه الضعف وحتليل األبعاد الثالثة           ٢٠٠٥ويف عـام     -٢٠٠
، أنشأ رئيس الوزراء، الدكتور ماري      )إنـتاج الغذاء واحلصول على الغذاء واستخدام الغذاء والتغذية        (الغذائـي   

القطريي، فريق املساعدة الغذائية الطارئة للقيام باختاذ تدابري طارئة لتقدمي اإلغاثة الغذائية من أجل التخفيف من                
 . ليشيت-ور النقص يف األغذية الذي يعاين منه سكان تيم

، )الرئاسة(وتكـّون هـذا الفريق من اإلدارات احلكومية مبا فيها وزارات العمل واإلدماج االجتماعي                -٢٠١
والداخلـية والزراعة والغابات ومصائد األمساك والصحة والنقل واألشغال العامة واالتصاالت والتخطيط واملالية             

ك يف هذا الفريق أيضاً وكاالت منها برنامج األغذية العاملي          ويشتر. واإلدارة العامـة والدفاع والقوات املسلحة     
ومـنظمة اهلجرة الدولية ومنظمة األغذية والزراعة والوكالة األملانية للتعاون التقين ومنظمات اجملتمع املدين مثل               

ومت . املية ليشيت، ومنظمة أوكسفام الدولية، ومنظمة كري الدولية، ومنظمة كونسرين الع          -الصليب األمحر لتيمور    
كذلـك إنشاء فريق على مستوى األقاليم يتكّون من مديري األقاليم ومسؤويل اخلدمات االجتماعية ومسؤويل               

 .التنمية اإلقليمية وخمتلف اجلماعات األخرى التمثيلية

 من السكان تأثروا بالظروف     ١٥٠ ٠٠٠وواَجـه الفريق مهمتني عاجلتني مها تقدمي دعم غذائي لنحو            -٢٠٢
ـ   والتخفيف من اآلثار السلبية لنقص الغذاء على صحة    ٢٠٠٥ ليشيت يف أوائل عام      -ية املعاكسة يف تيمور     املناخ

 .الفئات الضعيفة من السكان وعلى رفاههم

  ليشيت-جهاز إحالة الشكاوى التابع لشرطة تيمور 

ن وجود عالقة سليمة بني  من القانون التنظيمي لوزارة الداخلية على أن تقوم الوزارة بضما٢تنص املادة  -٢٠٣
 .ويتم االضطالع هبذه املهمة من خالل مكتبني للتحقيق يف الشكاوى. الشرطة واجملتمع

 مكتب أخالق املهنة

يعمـل مكتـب أخالق املهنة حتت اإلشراف املباشر لرئيس الشرطة ومهمته هي التحقيق يف الشكاوى                 -٢٠٤
. )١١٧(كو منهم من ضباط الشرطة حسبما يقرره رئيس الشرطةوإجراء التحريات واختاذ إجراءات تأديبية حبق املش

ويقوم رؤساء مكاتب أخالق املهنة يف األقاليم بالتصّرف يف احلاالت اليت ال تتجاوز فيها العقوبة وقف املوظف ملدة 
 .اليم فرعاً، واحد يف كل إقليم من األق١٣ويقع مقر رئاسة مكتب أخالق املهنة يف ديلي وله . ال تزيد على شهرين

 

                                                      

 .واملسح الكوكيب املتعدد املؤشرات) ٢٠٠٤(املسح الصحي الدميغرايف  )١١٦( 

 .٣/٢٠٠٤ من القانون التنظيمي لوزارة الداخلية، القانون رقم ١٣املادة  )١١٧( 
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 مكتب املفتش العام، وزارة الداخلية

، ومن سلطته اختاذ إجراءات تأديبية على مجيع اهلياكل ٢٠٠٤سبتمرب /أنشئ مكتب املفتش العام يف أيلول -٢٠٥
ويضم املكتب مخسة أعضاء ميثلون خمتلف مكاتب       . )١١٨(واملؤسسـات الـتابعة لوزارة الداخلية، ومنها الشرطة       

ومن حق أي فرد أو أي منظمة تقدمي شكوى         . ستشار رئيس الوزراء حلقوق اإلنسان    الوزارة وعضو من مكتب م    
 .ضد الشرطة أو فيما يتصل هبا أو ضد أي شخص آخر تابع للوزارة، إىل مكتب املفتش العام

  حقوق اإلنسان يف الربملان-٤

ضمان احلقوق واحلريات يف إطار يقوم الربملان الوطين، وهو اجمللس التمثيلي الوحيد يف البلد، بدور هام يف  -٢٠٦
ومن سلطة الربملان إصدار قوانني بشأن احلقوق واحلريات والضمانات وكذلك .  ليشيت-وضع التشريعات لتيمور 

ومن سلطة الربملان التصديق    . )١١٩(قوانـني بشأن إعمال احلقوق اهلامة مثل التعليم والصحة والضمان االجتماعي          
لية وقد قام بالفعل بالتصديق على سبع معاهدات حلقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا           على املعاهدات واالتفاقيات الدو   

 .)١٢٠( ليشيت طرفاً يف هذه املعاهدات، بعد التصديق عليها من احلكومة-االختيارية وأصبحت تيمور 

لدستورية الشؤون ا  "ب  املعنية  " ألف"وتوجـد طائفـة من اللجان الدائمة الربملانية منها اللجنة الربملانية             -٢٠٧
وهلا سلطة مناقشة مشاريع القوانني وإبداء الرأي فيها وكذلك اقتراح تعديالت           " واحلقوق واحلريات والضمانات  

عليها ومناقشة املعاهدات املعروضة على الربملان؛ والنظر يف االلتماسات املقدَّمة إىل الربملان، ومجع معلومات عن               
نطاق أعمال اللجنة، وهلا أن تعقد جلسات استماع عامة مع اجملتمع املدين املشاكل السياسية واإلدارية اليت تقع يف 

 أنشأت هذه اللجنة جلنة فرعية حلقوق       ٢٠٠٥أبريل  /ويف نيسان . )١٢١(بشـأن املسائل اليت تدخل يف اختصاصها      
هنا اإلنسـان مهمتها استعراض التشريعات لضمان توافقها مع التزامات احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان، كما أ               

 .ومل تبدأ هذه اللجنة عملها بالكامل بعد. تتلقى شكاوى من اجلمهور

 يف املائة من أعضاء     ٢٦ومع أن   . وحـىت تارخيه مل يقم الربملان بدور كبري يف تعزيز املساواة بني اجلنسني             -٢٠٨
نساء مل يتمكَّن حىت اآلن الربملان من النساء، وهي من أعلى املعدالت يف املنطقة اآلسيوية، فإن أعضاء الربملان من ال

 قُدِّم إىل الربملان    ٢٠٠٤ففي عام   . مـن ممارسة النفوذ يف عملية اختاذ القرار ومل يقدِّمن دعماً كافياً لقضايا املرأة             
 ولكن الربملان رفض االقتراح حيث مل يتم االتفاق على "جلنة ملسائل املساواة بني اجلنسني واألطفال"اقتراح بإنشاء 
 . املساواة بني اجلنسنيمكتب تعزيزف اللجنة ومل يكن واضحاً من البداية الفرق بني مهامها ومهام طبيعة ووظائ

                                                      

 .٣/٢٠٠٤زارة الداخلية، القانون رقم  من القانون التنظيمي لو١١املادة  )١١٨( 

 .من الدستور) م(و) ل) (٢ (٩٥املادة  )١١٩( 

 .من الدستور) و) (٣ (٩٣املادة  )١٢٠( 

 . من النظام الداخلي للربملان الوطين٣٤املادة  )١٢١( 
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كذلـك مل تستطع النساء من أعضاء الربملان االتفاق على قانون الطالق، وال هن تقدَّمن مبشاريع قوانني    -٢٠٩
نسني حريص على استكشاف الُسبل اليت      ومع ذلك فإن مكتب تعزيز املساواة بني اجل       . بشأن املساواة بني اجلنسني   

ميكـن مـن خالهلـا أن يساعد الربملان يف عمله، وقام املكتب بتنظيم دورات تدريبية مع النساء أعضاء الربملان                    
 ٢٠٠٥ويف عام . إلعدادهن للمناقشات بشأن مشاريع القوانني اليت سُتعرض على الربملان فيما خيص العنف املرتيل           

تعزيز املساواة بني اجلنسني مع عضو من االحتاد األورويب من أجل العمل على استكشاف              أيضـاً التقى مستشار     
 .الُسبل اليت ميكن هبا للمكتب أن يقوم بدور فعَّال يف إثارة القضايا املتعلقة حبقوق املرأة يف الربملان

النسائية بشأن املسائل اليت    وليس لدى النساء من أعضاء الربملان حالياً آلية رمسية للتشاور مع املنظمات              -٢١٠
وقامت بعض اجلمعيات النسائية، يف حماولة منها لبناء شراكة بنَّاءة وتعاون مع النساء من              . تؤثر على حقوق املرأة   

أعضاء الربملان واجملتمع املدين بدعوة النساء الربملانيات لاللتحاق مبنظماهتن حىت تستطيع تلك املنظمات مساعدهتن              
ويوجد حالياً ست نساء من أعضاء الربملان أعضاء يف املنظمة          . يما خيص القضايا النسائية   عـن طـريق دعمهن ف     

 .النسائية الوطنية فوكوبورز، واثنتان منهن أعضاء يف جملس اإلدارة

 وبشكل عام يوفِّر الدستور والنظام الداخلي للربملان أساساً قانونياً متيناً لتمكني الربملان من ممارسة الرقابة -٢١١
ومع ذلك، ونظراً   . عـلى التشـريعات احلكومية ووضع السياسات احلكومية منعاً النتهاكات احلقوق واحلريات           

وسيتواصل تقدمي التدريب   . لطبيعة العمل البطيئة يف اجمللس، ال يزال أمام الربملان مشوار طويل لتحقيق هذه املهام             
ليالت جيدة لوضع حقوق اإلنسان واملساواة بني       والدعـم ألعضـاء الربملان من أجل متكني اجمللس من إجراء حت           

 .اجلنسني ولدعم دوره كرقيب على القوانني والسياسات احلكومية كما يتوخاه الدستور

وجدير بالذكر أن مفوض حقوق اإلنسان والعدالة مطلوب منه حبكم القانون أن يقّدم تقريراً سنوياً إىل                 -٢١٢
وُيفَترض يف هذه التقارير .  اليت قام هبا واإلحصاءات والنتائج اليت توصل إليهاالربملان عن أداء مهامه وعن املبادرات

أن حتتوي على توصيات بشأن اإلصالحات والتدابري األخرى القانونية أو السياسية أو اإلدارية اليت ميكن اختاذها                
الة والرتاهة والشفافية   لتحقـيق أهـداف املكتـب، وملنع انتهاكات حقوق اإلنسان أو رّد املظامل ولتحقيق العد              

وميكن أن يكون هذا التقرير أداة مهمة إلبالغ الربملان باألنشطة          . )١٢٢(واملسـؤولية واملسـاءلة يف اإلدارة العامة      
 . ليشيت-اخلاصة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف تيمور 

  نشر صكوك حقوق اإلنسان-٥

 اإلنسان هو جزء مهم من جهود توعية ومتكني       تعَتـِبر احلكومـة أن نشر املعلومات عن صكوك حقوق          -٢١٣
األفراد واجملتمع بشأن هذه احلقوق، ويقوم مكتب مستشار رئيس الوزراء حلقوق اإلنسان ومكتب تعزيز املساواة               

ويتواصل توزيع املعلومات واملواد عن معاهدة حقوق . بني اجلنسني بدور نشط على وجه اخلصوص يف هذا الصدد
وقام الفريق العامل املعين بوضع .  من أنشطة مكتب مستشار رئيس الوزراء حلقوق اإلنساناإلنسان كجزء أساسي

خطـة العمـل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان بدور هام يف النهوض بالوعي وإثارة املناقشات حول طبيعة هذه                   
تمعية، كما أن عملية    احلقـوق وحمتواها كجزء من برنامج عمله، مبا يف ذلك التدريب احلكومي واملناقشات اجمل             

                                                      

 .٧/٢٠٠٤ من قانون مكتب أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان والعدالة، القانون رقم ٤٦املادة  )١٢٢( 
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تقدمي تقارير يف إطار املعاهدات الدولية ساعدت على توزيع ُنَسخ املعاهدات ذات الصلة ونشرها على نطاق واسع 
 .وأسهمت بذلك يف النهوض بالوعي بأحكامها

فاقية وقـام مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني، بدعم من هيئة املعونة اآليرلندية، ببذل جهود لتوزيع ات                -٢١٤
 كُتيِّب ٣ ٠٠٠القضـاء عـلى مجـيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري، إذ قام املكتب بتوزيع              

توضـيحي أو ُنَسـخ شعبية من االتفاقية والربوتوكول على مجيع مسؤويل االتصال العاملني يف جمال املساواة بني        
تمع املدين مبا يف ذلك املنظمات النسائية سواًء يف ديلي       اجلنسني وعلى مديري املناطق وعلى املدارس ومنظمات اجمل       

 .أو يف احملافظات وعلى ممثلي الكنائس

ويـتعاون مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني حالياً مع برنامج الصندوق اإلمنائي للنهوض باملرأة جلنوب                -٢١٥
ت خمتارة من التوصيات العامة للجنة      شـرق آسيا يف إنتاج منشور عن االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري وتوصيا          

واجلهات املسَتهَدفة هبذه النشرة هي املؤسسات العاملة مباشرة يف جمال          . ووثـائق أخرى ذات صلة حبقوق املرأة      
حقوق اإلنسان، مثل مكتب مستشار رئيس الوزراء حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل واللجنة الربملانية ألف،               

واحملاماة والشرطة وجهات االتصال املعنية باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان يف           وأعضـاء السلك القضائي     
وسيكون متاحاً  . ٢٠٠٦واملوعد املتوقّع لصدور هذا اجمللّد هو أواخر عام         . الوزارات الرئيسية ويف اجملتمع املدين    

 .يةبأربع لغات هي التيتومية والربتغالية ولغة الباهاسا اإلندونيسية واإلنكليز

ومـع أنه مت ترمجة وتوزيع كثري من وثائق حقوق اإلنسان، فقد حّد من جهود احلكومة يف هذا الصدد                    -٢١٦
صعوبة ترمجة املصطلحات الفنية ومفاهيم حقوق اإلنسان، وكذلك املوارد احملدودة، وهو ما حّد من ترمجة مجيع                

 . ليشيت-لية يف تيمور وثائق حقوق اإلنسان إىل اللغة التيتومية أو سائر اللغات احمل

وحىت وقت إعداد التقرير مل تكن قد ُنظِّمت أي محالت إعالمية إلبالغ اجلمهور بوجود أٍي من آليات                  -٢١٧
 .الشكاوى الفردية يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان األساسية اليت أصبحت احلكومة طرفاً فيها

 مواد توضيحية

كثر فعالية ميكن هبا توصيل املعلومات عن حقوق اإلنسان للجمهور، مقارنة           رمبا كانت املواد التوضيحية وسيلة أ      -٢١٨
وقد قام  .  ليشيت -بـاملواد املكـتوبة، نظراً الخنفاض مستوى التعليم لدى السكان والنسبة الكبرية من األطفال يف تيمور                 

اذ مبادرات من أجل إعداد مواد      مكتـبا مستشار رئيس الوزراء حلقوق اإلنسان ومستشار تعزيز املساواة بني اجلنسني باخت            
وتقوم وزارة التعليم والشباب ومنظمة كري الدولية بنشر        . توضـيحية يف حدود املوارد املالية الضيقة املتاحة يف ميزانيتهما         

 جملـة شهرية لألطفال باسم الفاييت، ُتوزَّع ّجماناً على األطفال يف مجيع احملافظات وهلا تغطية جيدة على نطاق البلد من                   
خـالل املدارس وحتظى بتقدير لدى األطفال خاصة بسبب ألواهنا وأسلوهبا الشّيق وما حتتويه من قصص ومعلومات هامة                  

 .ورسائل حول حقوق الطفل

 ليشيت أيضاً بدعم كبري من املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية واملنظمات            -وحظيـت تـيمور      -٢١٩
وقد متت ترمجة ُنَسخ من .  جمال نشر املعلومات بشأن صكوك حقوق اإلنسان اجملتمعية ووكاالت األمم املتحدة يف    

خمَتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية 
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ُنسخ املوزَّعة بلغة الباهاسا    التميـيز ضد املرأة إىل لغة التيتوم وُوزَِّعت على اجلمهور يف ديلي ويف احملافظات مع ال               
ومت أيضاً إنتاج كتّيبات عن حقوق اإلنسان . )١٢٣(اإلندونيسية ويف بعض احلاالت مع ترمجات برتغالية لنفس املواد

 لتوعية )١٢٦( وتوزيعها على نطاق واسع باللغات األساسية)١٢٥( ومواد تدريبية ومواد أخرى)١٢٤(ونشرات ودالئل
ومن ضمن املطبوعات األخرى امللوَّنة     . دولية حلقوق اإلنسان يف حياهتم اليومية     اجلمـاهري بشأن أمهية الصكوك ال     

 .وصور فوتوغرافية وكتيبات وملصقات وكتب مدرسية. )١٢٧(كتب فكاهية

وجممل القول إن املبادرات اجلماعية من اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة وغريها قد أولت اهتماماً                -٢٢٠
 .ور بوجود وثائق هامة تتصل حبقوق اإلنسان هلا فائدة عملية وتأثري على احلقوق واحلرياتكبرياً بإبالغ اجلمه

وعلى الرغم من كل هذه األنشطة فإن احلكومة ال تزال على إدراك بأن املعرفة واملعلومات حول صكوك         -٢٢١
ومن الواضح  . )١٢٨(رافيةحقـوق اإلنسان ال تزال حمدودة نظراً لضعف التعليم واملهارات اللغوية وللظروف اجلغ            

                                                      

 ليشيت  -مت إنتاج وتوزيع هذه الوثائق بالتعاون بني وحدة حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة لدعم تيمور                  )١٢٣( 
وعـدد مـن املـنظمات غري احلكومية، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف ومكتب املفوض السامي حلقوق                   

 .اإلنسان

إلنسان يف البعثة بنشر كُتّيب حيتوي على بطاقات ومواد تدريبية           قامت وحدة حقوق ا    ٢٠٠٣مثالً يف عام     )١٢٤( 
 .ملوظفي السجون

كانـت وكـاالت األمم املتحدة ناشطة بوجه خاص يف توزيع املواد اليت تعرِّف بطائفة واسعة من رسائل                   )١٢٥( 
 :حقوق اإلنسان مبا يف ذلك

م العاملي حلقوق اإلنسان  قمـيص رياضـي حتمـل رسـائل تتعلق حبقوق اإلنسان يف ذكرى اليو     ٥ ٠٠٠ •
 .مايو/واحتفاالت العشرين من أيار

 .نشرات عن اليوم الدويل حلقوق اإلنسان حتمل رسائل من مستشار حقوق اإلنسان •

مبا يف  ( مـن األقراص املُدَمَجة لربامج إذاعية عن طائفة واسعة من املوضوعات املتعلقة حبقوق اإلنسان                ٥٧ *
العنف ضد املرأة، وحقوق الطفل، واالستغالل اجلنسي، واحلقوق ذلـك حقـوق اإلنسـان يف الشرطة، و     

 ).االجتماعية والثقافية، وما إىل ذلك

 .يف أغلب احلاالت لغة التيتوم والباهاسا اإلندونيسية )١٢٦( 

 ُنسخة من كتاب ُمصوَّر بلغة ١٤ ٠٠٠ قامـت وحـدة حقوق اإلنسان يف البعثة بإنتاج       ٢٠٠٤يف عـام     )١٢٧( 
يسية ولغة التيتوم بشأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية             الباهاسا اإلندون 

وقد مت تصميم اإلطار الفكاهي خصيصاً      . حقـوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية واملهينة           
ومت توزيع هذه الكتب الفكاهية يف مجيع احملافظات هبدف توصيلها          . ة ومفهومة جلعـل املعلومات عن حقوق اإلنسان مستساغ      

ومت تزويد املوجِّهني يف جمال     . إىل الشـرطة واملعلِّمني واإلداريني واألطفال يف املدارس والنساء والشباب واجلمهور بصفة عامة            
. اجملتمع هبذه الكتب الفكاهية لتوزيعها على جمتمعاهتم      حقـوق اإلنسان مثل املعلِّمني وقادة الشباب والزعماء الدينيني وزعماء           

 .وقد تلقت املدارس االبتدائية هذه املواد أيضاً كوسيلة للتعريف حبقوق اإلنسان لألطفال يف سن مبكرة

أبريل /كمـا يـنعكس من بالغات مجيع املناطق اليت غطّاها فريق التركيز اإلقليمي يف الفترة ما بني نيسان                  )١٢٨( 
 .٢٠٠٥ليه يو/ومتوز
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أيضـاً أنـه ال توجـد سوى معرفة ضئيلة لدى اجلمهور بوجود آليات تتيح إمكانية الشكوى أمام األفراد من                    
وهذه احلالة ال ميكن تغيريها بني يوم وليلة، ذلك أن النهوض بالوعي بشكل           . )١٢٩(انـتهاكات حقـوق اإلنسان    

جاً متعدد األبعاد تلتزم احلكومة به ولكنها يف الوقت نفسه          شـامل يف مجـيع أحناء البلد يتطلب وقتاً طويالً وهن          
 .ستسعى إىل حتقيق ما ميكن إجنازه يف املستقبل القريب

  التدريب والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان-٦

تلقى عدد كبري من موظفي احلكومة والربملانيني وأعضاء الشرطة واملعلِّمني والعاملني يف السلك القضائي               -٢٢٢
ـ  م مـن الشخصيات العامة وكذلك عدد كبري من املنظمات غري احلكومية تدريباً شامالً يف جمال حقوق                 وغريه

وقد أوىل مكتب مستشار رئيس الوزراء حلقوق اإلنسان اهتماماً كبرياً لتدريب موظفي احلكومة على              . اإلنسـان 
نسني من ناحيته بتدريب يتعلق     أوسـع نطـاق فيما يتعلق حبقوق اإلنسان كما قام مكتب تعزيز املساواة بني اجل              

باتفاقـية األمـم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وباملسائل اجلنسانية على النحو الوارد أدناه     
وفيما يتعلق باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة قام مكتب تعزيز           . بشـأن التوعـية العامة باملسائل اجلنسانية      

نسـني حىت اآلن باملساعدة يف تنظيم تدريب ملوظفي املكتب نفسه وللمنظمات غري احلكومية         املسـاواة بـني اجل    
ومع ازدياد قدرة احلكومة يتوقّع أن تعمل مؤسسات الدولة املختصة حبقوق . وموظفي احلكومة إضافة إىل الشرطة

اء حلقوق اإلنسان ومكتب    اإلنسان، مبا يف ذلك مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني ومكتب مستشار رئيس الوزر            
 .أمني املظامل، على االستجابة الحتياجات التدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف خمتلف قطاعات البلد

 .وفيما يلي وصف لبعض برامج التدريب املشار إليها أعاله -٢٢٣

 موظفو احلكومة

ارة اخلارجية بدعم من     قام مكتب مستشار رئيس الوزراء حلقوق اإلنسان ووز        ٢٠٠٤أبريل  /يف نيسـان   -٢٢٤
بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة للسكان ووحدة حقوق اإلنسان يف بعثة األمم     

 ليشيت بتنظيم برنامج تدرييب ملدة أسبوع ملسؤويل االتصال الوطنيني عن حقوق اإلنسان من        -املـتحدة يف تيمور     
 ليشيت طرفاً فيها -هتم يف جمال حقوق اإلنسان وباملعاهدات اليت دخلت تيمور أجل تعريف هؤالء املوظفني بواجبا

واكتماالً . وكذلك التدريب على طرق مجع املعلومات والعمل عرب القطاعات على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان             
  عن احلقوق  ٢٠٠٥ إىل أواخر    ٢٠٠٤هلـذا التدريـب مت عقـد أربع ورش عمل وطنية يف الفترة من منتصف                

االقتصـادية واالجتماعية والثقافية وبدء برنامج اإلبالغ يف إطار املعاهدات الدولية، واحلقوق املدنية والسياسية              
 . ليشيت-ودور اجملتمع املدين يف تيمور 

 عقـدت الشـعبة الوطنية للخدمات االجتماعية، بدعم من اليونيسيف وبعثة األمم             ٢٠٠٤/٢٠٠٥ويف   -٢٢٥
 من موظفي الشعبة الوطنية للخدمات االجتماعية       ٤٥يت عدة دورات تدريبية ملا جمموعه        ليش -املتحدة يف تيمور    

                                                      

مل ُتذكَـر آلـيات الشكوى الفردية إال ملاماً يف سياق املناقشات الوطنية واإلقليمية بشأن انتهاكات حقوق                 )١٢٩( 
 .اإلنسان من ِقَبل احلكومة واالنتصاف من تلك االنتهاكات
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وأعضاء شبكات محاية الطفل وملديري املناطق واملناطق الفرعية يف بعض احلاالت وللمنظمات غري احلكومية بشأن 
طفلة، واإلبالغ يف   اتفاقية حقوق الطفل، وحقوق األطفال بشكل عام، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص حقوق ال              

 .سياق اتفاقية حقوق الطفل، وساعدت وزارة اخلارجية يف هذه احللقات

 نظّم مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني، بدعم من اليونيسيف، تدريباً على اتفاقية ٢٠٠٣مارس /ويف آذار -٢٢٦
ة غري احلكومية مثل فوكوبارز     القضـاء على التمييز ضد املرأة ملوظفي املكتب ولعدد من ممثلي اجلمعيات النسائي            

 مشتركاً تلقوا تدريباً عن تاريخ االتفاقية وخلفيتها        ١٢وبلغ جمموع املتدربني    . وكوكاس واللجنة الدولية لإلنقاذ   
وعـن التميـيز ضـد املـرأة والتزامات الدولة والتدابري اخلاصة للنهوض باملساواة الفعلية بني الرجال والنساء                  

 .لالتفاقية وكذلك اإلبالغ الداخلي من ِقَبل الدولة الطرفوالربوتوكول االختياري 

 قام مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني بتمويل من وحدة حقوق اإلنسان التابعة      ٢٠٠٥أبريل  /ويف نيسان  -٢٢٧
ني لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتنظيم دورة عمل وزارية من أجل إنشاء جهات اتصال ملفهوم املساواة بني اجلنس

وحقوق اإلنسان يف تسع وزارات حكومية لتقوم بعملية اإلبالغ يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز                 
 بورشة عمل اجتماعية للوزارات ٢٠٠٥يوليه /ومت استكمال هذا التدريب يف متوز    . ضد املرأة إىل جلنة وضع املرأة     

.  سبع حلقات نقاش حول اجملاالت املوضوعية يف االتفاقية        بشـأن مبادئ االتفاقية واملساواة الفعلية، عالوة على       
وتلقى مسؤولو االتصال املعنيني حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني يف احملافظات، من احلكومة ومن املنظمات               

ريب يف  وترد مزيد من التفصيالت حول هذا التد      . غـري احلكومية واجملتمع املدين، تدريباً مماثالً أثناء تلك الفترة         
 .القسم اخلاص باملنظمات غري احلكومية فيما يلي

 تدريب متقدِّم يف جمال حقوق اإلنسان للربملانيني

مـن ناحية تدريب الربملانيني كانت وحدة حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة للدعم وبرنامج األمم                 -٢٢٨
 عضواً يف   ٦٦ل    ربع ندوات عن حقوق اإلنسان       مت تنظيم أ   ٢٠٠٤ففي عام   . املتحدة اإلمنائي أكثر اجلهات نشاطاً    

وتبع ذلك . الـربملان عـن مبادئ احلكم الرشيد وحتليل حقوق اإلنسان يف مشروع القانون اخلاص هبذا املوضوع   
سلسلة من حلقات العمل عن احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن حتليل حلقوق 

 مت تنظيم برنامج    ٢٠٠٥مارس  /ويف آذار . ٢٠٠٤أبريل  / من أعضاء الربملان يف نيسان     ٥٥ ل  قانون  اإلنسـان يف ال   
آخـر ألعضاء الربملان يف اللجنة ألف باالشتراك مع وحدة حقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يركِّز                 

عنية حبقوق اإلنسان، وحتليل مقترحات     عـلى دور الربملان يف اإلبالغ يف سياق املعاهدات، وتقوية املؤسسات امل           
وكان من إحدى نتائج ذلك الربنامج إقامة جلنة فرعية معنية حبقوق اإلنسان يف إطار . امليزانية من الناحية اجلنسانية

وليس من الواضح ما إذا كانت اللجنة قد تلقت         . اللجـنة ألف، بوسعها أيضاً أن تتلقى الشكاوى من اجلمهور         
 .قامت بأي عمل حمدد يف هذا الصددشكاوى بالفعل أو 

 وإدراكـاً لضـرورة دعـم الربملان ليقوم بدور فّعال يف املسائل الداخلة يف اختصاصاته، دعت حكومة                  -٢٢٩
 ليشيت للقيام   - ليشيت إىل وضع موظف مسؤول عن حقوق اإلنسان تابع ملكتب األمم املتحدة يف تيمور                -تيمور  

م فيما خيص محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها وخاصة دور الربملان يف القيام بتحليل             بتدريب الربملانيني وبناء قدراهت   
 .وحىت كتابة هذا التقرير مل تكن هذه الوظيفة مشغولة. حقوق اإلنسان عند عرض مشاريع القوانني عليه
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 تدريب موظفي إنفاذ القانون والعاملني يف اجملال القانوين

ريب الشرطة، خاصة يف املسائل املتعلقة بالتصرف وفق مبادئ حقوق          يف ضـوء احلاجة الواضحة إىل تد       -٢٣٠
اإلنسان، مل تأل احلكومة جهداً يف دعم املزيد من التعليم والتدريب ألفراد الشرطة، وبدأت يف إعداد دليل تدرييب        

 . ليشيت-شامل للشرطة، مبساعدة بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور 

ناء اخلدمة يف الشرطة، بالتعاون مع مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني وصندوق وقامت وحدة التدريب أث -٢٣١
األمـم املتحدة للسكان واليونيسيف واملستشارين الفنيني يف بعثة األمم املتحدة ووحدة حقوق اإلنسان يف بعثات     

ون على حقوق املتهمني    األمـم املتحدة املتتالية، بتنفيذ عدد كبري من الربامج من أجل تدريب ضباط إنفاذ القان              
 قام ٢٠٠٥مايو /ويف أيار . واحـترام الضـحايا والتدابري الالزمة لتحسني السلوك والنظام لدى الضباط يف القوة            

 طالباً يف كلية    ٥٠مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان بتقدمي تدريب إىل               
 . املرأة كجزء من برنامج التدريب العام اخلاص بالعنف املرتيلالشرطة على اتفاقية منع التمييز ضد

وقُـّدم تدريـب يف جمال حقوق اإلنسان والتوعية اجلنسانية لوحدة املستضعفني ووحدة حرس احلدود                -٢٣٢
ووحدة التدخل السريع ووحدة الشرطة االحتياطية ووحدة شرطة اجملتمع ووحدة التخطيط االستراتيجي ولضباط             

 برناجماً تدريبياً على حقوق اإلنسان      ١٥ كان قد مت تنظيم      ٢٠٠٥مايو  /وحىت أيار . ى املستويات احمللية  الشرطة عل 
وأربع دورات تدريبية منفصلة لوحدة شرطة اجملتمع       ) مبا يف ذلك برناجمان لتدريب املتدربني ألفراد الشرطة اجلدد        (

 ان لوحدة حرس احلدود يف ديلي      ووحـدة الـتدخل السـريع وثالثـة بـرامج لوحـدة املستضـعفني وبرناجم              
 .)١٣٠(ويف احملافظات

ورغـم أن مركز تدريب السلك القضائي ال يزال حديث العهد فقد قام بتنظيم دورة تدريبية ملدة يوم                   -٢٣٣
واحد عن قانون حقوق اإلنسان كجزء من برامج تدريب القضاة واملّدعني واحملامني العامني، وكذلك تقوم هبذه                

وقامت املنظمتان األخريتان أيضاً بتنظيم ورش عمل       . األمم املتحدة ومنظمة حمامني بال حدود     الدورات وكاالت   
مع احملامني يف القطاع اخلاص بشأن عدد من املسائل الرئيسية مثل حقوق الطفل وحقوق املرأة وحقوق األشخاص 

 .رهن االعتقال

 املنظمات غري احلكومية

ية بشكل دائم حلضور برامج التدريب على حقوق اإلنسان وورش          ُيدعـى ممـثلو املنظمات غري احلكوم       -٢٣٤
العمل اليت تقام للموظفني احلكوميني سواء على املستوى الوطين أو املستويات احمللية، ويستفيدون من حضور هذه 

ع من  والواقع أن املنظمات غري احلكومية تتعاون مع املنظمات احلكومية مثل الشرطة يف تقدمي هذا النو              . الدورات
 .التدريب يف بعض األحيان

                                                      

 .٢٠٠٥مايو / أيار٣٠وحدة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة الدعم يف تيمور، التقرير املؤرخ  )١٣٠( 
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وتقـيم احلكومة عالقات قوية مع املنظمات غري احلكومية يف هذا امليدان، كما يتبّين من مشاركة تلك                  -٢٣٥
املـنظمات النشطة يف أنشطة وضع خطط العمل الوطنية وأنشطة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان واألنشطة اليت    

 .نسنيينظمها مكتب تعزيز املساواة بني اجل

وقام مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني يف السنوات األخرية حبملة واسعة للوصول إىل املستفيدين للتعريف  -٢٣٦
باالتفاقـية والتوعية مبسائل اجلنسني للحكومات احمللية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات النسائية مثل املنظمة              

ولر تيمور، ومنظمة فوكوبريس، ومنظمة كوكاس، وشبكة فيتو،         ليشيت ومنظمة م   -النسـائية الشـعبية لتيمور      
، ومؤسسة ألوال، ومنظمة األرض واملمتلكات وكذلك لزعماء        FKSHوبـرنامج رصد النظام القضائي، ومنظمة       

الكنائس ورؤساء العشائر ومنظمات الشباب واملنظمات اجملتمعية ووكاالت األمم املتحدة وأجهزة الشرطة وممثلني 
صندوق األمم /وقد مت القيام بكثري من هذه الدورات التدريبية بالتعاون مع برنامج مركز املرأة.  اإلعالمعن وسائل

 .املتحدة اإلمنائي للمرأة جلنوب شرق آسيا

واهلـدف الرئيسـي من حلقات العمل هذه هو توعية العاملني وأصحاب املصلحة يف هذا اجملال مبسائل                  ٢٣٧
 ليشيت، ومناقشة القضايا الراهنة املتعلقة بالتمييز ضد املرأة وكذلك حتديد      -مور  املسـاواة بـني اجلنسـني يف تي       

 .االستراتيجيات الالزمة لتحقيق اإلعمال الفعلي حلقوق املرأة

وكان مستوى االهتمام واالشتراك يف هذه املبادرات املتعلقة باالتفاقية جيداً سواء من الرجال أو النساء،                -٢٣٨
 .من األحيان مدخالت مهمة وأفكار من املشاركني أُدخلت يف تقارير احلكومةونتج عنه يف كثري 

ويطالـب مجـيع املشـتركني بشكل دائم بأن يقوم املكتب بتنظيم املزيد من دورات التدريب املتعلقة                  -٢٣٩
لتدريبية يف  وترد مزيد من املعلومات عن هذه الدورات ا       . باالتفاقية، خاصة على املستويات احمللية ودون اإلقليمية      

 .الوثيقة املقدَّمة للجنة وضع املرأة

 برناجماً عن بناء    ٣٥وقامـت وحدة حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة املتوالية بتنظيم ما جمموعه               -٢٤٠
القـدرات يف جمال حقوق اإلنسان للمنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم وكذلك للوكاالت احلكومية على               

وقام بتمويل معظم هذه الربامج مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف إطار مشروع             .  واحمللي املستويني الوطين 
 ركّزت على   ٢٠٠٥-٢٠٠٣وللمفوضية سلسلة من الربامج الوطنية لتدريب املتدربني يف الفترة          . الـتعاون التقين  

مشاكل صحية عقلية،  وجـه اخلصـوص على حقوق الطفل وحقوق املرأة وحقوق األشخاص الذين يعانون من               
والغرض من هذا التدريب هو هتيئة      . وُنظمـت هذه الدورات خصيصاً للمدافعني عن حقوق اإلنسان من األقاليم          

قـاعدة موارد بشرية على مستوى الدولة إلعالء شأن حقوق اإلنسان وكذلك التدريب والرصد يف جمال حقوق                 
 .اإلنسان وإقامة قاعدة بيانات يف هذا اجملال

 إلنسان يف املدارسحقوق ا

ومع ذلك فإنه وإن . حقـوق اإلنسان تشغل حّيزاً مهماً سواًء يف تدريب املعلمني أو يف املناهج الدراسية   -٢٤١
كانت حقوق اإلنسان هي إحدى املكّونات املهمة يف مناهج املدارس الثانوية اليت قد ُخصِّص هلا حصة واحدة يف                  

 . حىت اآلن على املدرسنياألسبوع مدهتا ساعة فإن التدريب اقتصر
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 قامت وزارة التعليم والشباب بإنشاء مركز تدرييب للمعلمني ُيقّدم برناجماً تدريبياً من             ٢٠٠٢ففـي عام     -٢٤٢
ويتم التدريب بالتعاون مع    . ثالثـة أجـزاء يشمل املسارات املنهجية، والفيزياء والكيمياء، والقضايا االجتماعية          

ية، مبا يف ذلك اليونيسيف ووحدة حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة ومنظمة             منظمات اجملتمع املدين الرئيس   
 ليشيت  -وعلى سبيل املثال قامت وحدة حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة لتيمور             . مسـاعدة تيمور وغريها   

إلنسان  حمافظات بشأن حقوق ا    ٩ من املعلمني يف     ٣٠٠بإقامـة سـت ورش عمل لتدريب املعلمني شارك فيها           
وقامت الوحدة أيضاً بتنظيم أربع دورات تدريبية       . والعقوبـات البدنـية كـنوع من أنواع العقاب يف املدارس          

جملموعـات معّينة منها طلبة املدارس واملعلمني بشأن مسائل التعذيب والعنف القائم على اجلنس وحقوق الطفل                
 .واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اليت تقوم  "  مدرسة صديقة للطالب   ١٠٠"موضوع حقوق الطفل على وجه التحديد يف مشروع         وأُدمج   -٢٤٣
بتنفيذه وزارة التعليم والشباب بدعم من اليونيسيف ويضم على وجه اخلصوص مديري املدارس اإلقليمية ومعلمي 

 .التعليم االبتدائي

دراسي وبدأت االهتمام فعالً هبذا     واحلكومـة بصدد وضع منهج حقوق اإلنسان ضمن مناهج التعليم ال           -٢٤٤
 واملـتوخى أن يـتم إعداد هذا الربنامج بدعم من مسؤول حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة قبل هناية                  . النشـاط 

 .٢٠٠٦عام 

 التوعية باملسائل اجلنسانية يف التعليم

ني بالتعاون مع وزارة التعليم     فيما يتعلق بالتوعية باملسائل اجلنسانية يقوم مكتب تعزيز املساواة بني اجلنس           -٢٤٥
ويقوم مكتب  . والثقافة ووزارة الشباب والرياضة بالعمل على إدخال التعليم اجلنساين واملدين يف مناهج الدراسة            

على املدارس  )  نشرة كل ثالثة شهور    ١ ٠٠٠(تعزيز املساواة بني اجلنسني بشكل منتظم بتوزيع نشرات إعالمية          
 بالعمل مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف إنتاج دليل للمعلمني موّجه أساساً لزيادة واجلامعات، كما يقوم حالياً
وقام املكتب أيضاً بتوزيع كتّيبات ونشرات وملصقات عن املساواة بني اجلنسني يف            . وعـيهم باملسائل اجلنسانية   

 تتلق هذه املواد بعد بسبب ضيق       مجـيع احملافظات واملناطق الفرعية ويف مجيع املدارس، ولو أن بعض املدارس مل            
 .املوارد املالية املتاحة للمكتب لنشر الكمية الالزمة من املواد

وقام مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني أيضاً بتنظيم التوعية باملسائل اجلنسانية يف التعليم بناًء على طلبات  -٢٤٦
و والوتيم وفينياليل على مستوى التعليم      حمـّددة وذلـك بطلـب من املدارس ألجل الطالب يف حمافظات بوكا            

 .وقد قُّدم هذا التدريب بصفة أساسية يف شكل أسئلة وأجوبة. اإلعدادي والثانوي

 أنشأ صندوق األمم املتحدة للنهوض باملرأة يف إطار برناجمه اخلاص باتفاقية القضاء على              ٢٠٠٥ويف عام    -٢٤٧
 من الشباب يف ١٢حيث قام " نون الشعبية يف إطار االتفاقيةمشروع فرقة الف  "مجـيع أشـكال التمييز ضد املرأة        

بدراسة االتفاقية ووضع تشكيل لبعض الرقصات واملشاهد املسرحية لشرح املواد          " كودا تالني "جمموعـة تسمى    
الفرقة وكان تدريب . الفنية يف االتفاقية للجمهور من املتعلمني وغري املتعلمني يف املناطق احلضرية والريفية يف البلد

يتم يف مكان مفتوح من دون جدران مما أتاح لكثري من األسر احمللية فرصة مشاهدة العروض عن موضوعات مثل                   
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وكثرياً ما كان رّد فعل املشاهدين على مشاهد العنف املرتيل هو الضحك تعبرياً يف الغالب عن عدم . العنف املرتيل
 أمام جمموعات الشباب واألطفال واجملتمعات احمللية   وقـد عرضت هذه الفرقة حىت اآلن      . االرتـياح للموضـوع   

ويعتزم مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني االستفادة من هذه الفرقة يف التدريب على . باإلضافة إىل عناصر الشرطة
 .مسائل االتفاقية

. ق اإلنسان وقد اقُترحت عدة أنشطة تعليمية للنهوض بوعي املدرسني والطالب فيما يتعلق مببادئ حقو             -٢٤٨
وملـا كانت هذه األنشطة حىت اآلن متفرقة وليست منتظمة فليس معروفاً اآلن على وجه التحديد مدى األنشطة                  
املؤسسـية، أو معلومات تفصيلية عن طبيعة برامج التعليم يف جمال حقوق اإلنسان اليت تقّدم للمعلمني، أو مدى                  

ت معّينة مثل املساواة بني اجلنسني والتسامح العنصري والديين جناح هذه الربامج، مبا يف ذلك التركيز على موضوعا
 .ومن املأمول أن تتوفر معلومات أكثر تفصيالً يف التقارير املقبلة. أو حقوق املعّوقني

  محالت اإلعالم واملعلومات العامة- ٧

ن ناحية ختلّف    ليشيت معّوقات كبرية م    -تواجـه آلـيات نشر املعلومات ومؤسسات اإلعالم يف تيمور            -٢٤٩
سواء من ناحية توزيع املطبوعات أو      (اهلـياكل األساسـية املادية لإلعالم والعزلة اجلغرافية لكثري من اجملتمعات            

ونقص املهارات يف جمال اإلذاعة، واملعدل املرتفع لألمية وتأثريات الفقر يف داخل            ) اسـتقبال الراديو أو التلفزيون    
ىل خدمات اإلعالم، وعدم وجود إطار قانوين ينظم وسائط اإلعالم؛ كل ذلك األسر ودوره يف احلد من الوصول إ

 .وضع عقبات كبرية أمام نشر املعلومات يف البلد

 ليشيت  -ومـع ذلك، وبرغم التحديات الكبرية، فإن وسائط اإلعالم واملعلومات العامة كثرية يف تيمور                -٢٥٠
ويفيد تقرير مؤسسة آسيا لعام     .  من وسائل االتصال يف البلد     حيـث توفّر اإلذاعة واملواد املطبوعة وسيلة أساسية       

 يف املائة من السكان، واللغات      ٦٠ أن أكـثر وسائل اإلعالم شيوعاً هي اإلذاعة حيث يستمع إليها حنو              ٢٠٠١
   يف املائة يفهمون األوىل    ٧٦حيث إن   : السائدة يف االتصال يف أوساط اإلعالم هي التيتوم والباهاسا اإلندونيسية         

، ) يف املائة٢٣ إىل ١٨( يف املائـة يفهمون الثانية بسهولة، أما اللغة الربتغالية فتأيت يف املركز الثالث املتأخر          ٩٩و
 .)١٣١() يف املائة٦ إىل ٤(واإلنكليزية يف املركز األخري 

 : ليشيت كثرية منها-وال تزال التحديات أمام مستقبل اإلعالم يف تيمور  -٢٥١

 قتصادية يف ظل اقتصاد شديد الصعوبة؛االستمرارية اال !

 التغلب على الفجوات القائمة يف اخلربة الفنية واملعرفة وصيانة املعدات؛ !

نقص اخلربة يف جمال اإلبالغ املتوازن والتحليلي والدقيق لألحداث والعمليات مبا يف ذلك اإلبالغ  !
 عن املساءلة احلكومية والربملان والنظام القضائي؛

                                                      

 .٤٦ ليشيت، ص -، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تيمور ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية  )١٣١( 
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ول األخبار الوطنية إىل احملافظات واألقاليم ووصول أخبار األقاليم ذات األمهية إىل            ضـمان وص   !
 ؛)١٣٢(العاصمة

ممارسة حرية التعبري يف سياق األحكام اخلاصة بالعقوبات على تشويه السمعة خاصة فيما يتعلق               !
 .بالزعماء السياسيني والدينيني والسلطات احلكومية

 ليشيت اللجنة الوطنية لإلذاعة وتضم يف عضويتها        - والتلفزيون يف تيمور     يشـرف على عمليات اإلذاعة     -٢٥٢
 .ممثلني عن احلكومة واإلعالميني وممثلني عن اجملتمع املدين

 ليشيت، وحمطة   - ليشيت حالياً حمطة تلفزيون مملوكة للحكومة، هي تلفزيون تيمور           -وتعمـل يف تيمور      -٢٥٣
 ليشيت، وكلتامها كانت تديرها إدارة شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة، مث -إذاعة تابعة للحكومة هي راديو تيمور 

 تولـتهما احلكومـة بعـد االسـتقالل، ومهـا اآلن يعمـالن حتـت إشـراف مديرية اإلذاعة والتلفزيون يف                     
 يف املائة فقط من السكان هم الذين ميلكون أجهزة تلفزيون فإن أكثر من مخس               ٨ومع أن   . )١٣٣( ليشيت -تيمور  

 .)١٣٤(لسكان يف منطقة ديلي واملناطق اجملاورة يشاهدون التلفزيونا

 ليشيت يبث بأربع لغات هي اإلنكليزية       -وحني كان اإلقليم حتت إدارة األمم املتحدة كان راديو تيمور            -٢٥٤
ن بلغة  والتيتوم والربتغالية واإلندونيسية، واستمر هذا الوضع لبعض الوقت بعد االستقالل، ولكن اإلذاعة تبث اآل             

أما برامج التلفزيون فتبث بلغة التيتوم،      . التيـتوم والـربتغالية، وتـذاع األخبار أيضاً بلغة الباهاسا اإلندونيسية          
فاإلرسال ال يصل إىل مجيع املناطق وحىت إذا وصل         . وبالربتغالية مؤخراً، وال يصل اإلرسال إال إىل مناطق حمدودة        

ومع أن اإلذاعة تصل إىل . أن يؤثر على استمتاع الناس مبشاهدة التلفزيونفـإن انقطاع الكهرباء املتكرر ُيحَتمل    
 . )١٣٥(مناطق أكرب بكثري إال أهنا ال تصل إىل كثري من القرى النائية يف البالد

 وسائط اإلعالم املستقلة

  مل تكـن هـناك سـوى حمطة إذاعة واحدة قادرة على البث يف        ١٩٩٩بعـد املشـاورة الشـعبية يف عـام           -٢٥٥
وكان يدير راديو   . وذلك أن املرافق األساسية لباقي احملطات كانت قد دمرت        .  ليشيت وهي راديو تيمور كمانك     -يمور  ت

 .تيمور كمانك الكنيسة الكاثوليكية وكان اإلرسال يصل إىل مجيع أحناء البلد مبا يف ذلك منطقة أوكوسي

للدولة، ظهر إىل الوجود كثري من حمطات اإلذاعة ، وباإلضافة إىل حمطة اإلذاعة اململوكة ٢٠٠٠ومنذ عام  -٢٥٦
 حمطة  ١٧ ليشيت الوطين، و   - ليشيت، واحدة هي راديو تيمور       - حمطة إذاعة يف تيمور      ١٨ويوجد اآلن   . املستقلة

 : حمطة يف األقاليم، ومن حمطات اإلذاعة يف ديلي١١إذاعة جمتمعية، منها ست حمطات يف ديلي و

                                                      

 .٢٠٠٥أبريل /التقرير اخلتامي لتقييم األخبار، نيسان )١٣٢( 

 .املديرية هي جزء من دائرة اإلذاعة العامة وهي جهاز مستقل دستورياً يقّدم تقاريره إىل الربملان )١٣٣( 

 .٥٨ص ) ٢٠٠١" ( ليشيت-ح الوطين ملعارف الناخبني يف تيمور املس"مؤسسة آسيا  )١٣٤( 

 .تفيد حمافظات بوكاو وماناتوتو ولوسبالوس بعدم وصول اإلذاعة إىل القرى النائية فيها )١٣٥( 



HRI/CORE/TLS/2007 
Page 63 

 وهي حمطة مملوكة ملكية خاصة تعتمد على التربعات وتقدِّم          - راديـو فالنتـيل، صوت األمل      !
األخـبار واملعلومـات العامة والترفيه واإلعالنات وتذيع بلغة التيتوم والربتغالية ولغة الباهاسا             

 اإلندونيسية؛

أنشئ مبساعدة من إحدى املنظمات غري احلكومية األسترالية، هي منظمة          : رامكابيانراديـو    !
 هذه اخلدمة مبحطة متنقلة تذيع أساساً يف املناطق اليت ال يصلها إرسال حمطات     وبدأت. آفـيدا 

وهي تبث األخبار، ومعلومات من املنظمات غري احلكومية، وبرامج         . اإلذاعة املوجودة يف ديلي   
 وأحياناً تعيد بث األخبار الوطنية اليت ينتجها راديو        . ترفيهـية نقالً من ديلي إىل املناطق النائية       

وتذيع هذه احملطة أساساً بلغة التيتوم وإن كانت تبث األخبار أحياناً باللهجات  .  ليشيت -مور  تي
 احمللية إذا وجدت أن ذلك ضرورياً؛

بدأت هذه اخلدمة كمحطة متنقلة تديرها جمموعة من املنظمات غري          : راديـو لوريكـو لـيان      !
مات غري احلكومية إىل    احلكومـية ومـنظمات الشـباب، وقد أنشئت لبث معلومات عن املنظ           

اجلمهور يف مناطق الدعم إىل هذه احملطة من أجل إخراج برنامج وثائقي من جزأين عن اتفاقية                
ولكن بسبب نقص املوارد تذيع هذه احملطة حالياً من  . األمم املتحدة ملنع التمييز ضد املرأة النائية      

التقرير كان صندوق األمم    ويف تاريخ كتابة هذا     . ديـلي وهـي غري مسموعة إال يف العاصمة        
الدعم إىل هذه احملطة من أجل إخراج برنامج وثائقي من جزأين املتحدة للنهوض باملرأة يقّدم 

 ؛عن اتفاقية األمم املتحدة ملنع التمييز ضد املرأة

  ليشيت؛-يذيع من ديلي وله استقبال حمدود يف سائر مناطق تيمور : راديو كليبور !

 .لكنيسة املسيحية ويذيع برامج دينية أساساًتديره ا: راديو فويس !

 .وقد أنشئت معظم هذه احملطات بتربعات فردية وتعتمد على هذه التربعات يف تشغيلها -٢٥٧

وقد أنشئت إذاعة   . وتقوم حمطات اإلذاعة اجملتمعية يف مجيع أحناء البلد ببث طائفة من الربامج االجتماعية             -٢٥٨
، وقامت بإنشائها جمموعة من حمطات اإلذاعة الصغرية بشكل تطوعي،   ٢٠٠٣  سبتمرب/يف أيلول " تـيمور موراك  "

مبا يف ذلك ثالث حمطات     (وهـي تركّز بشكل خاص على حقوق املراهقات وعلى األحباث القائمة على اجملتمع              
ية وإلذاعة صوت األطفال ثالث حمطات، وهي تقوم بأحباث بغرض التعّرف على القضايا احملل    ). إذاعـية للمجتمع  

وأنشئت حمطات إذاعة خمتلفة تذيع التمثيليات واألحاديث واللقاءات يف بوبونارو وليكيشا . اليت تؤثّر على األطفال
 .وهذه اإلذاعات اجملتمعية هلا تغطية حمدودة جداً ولكنها ُتذيع باللغات احمللية مثل التيتوم. ٢٠٠٤ولوسبالوس يف 

 ففي . يداً على املساعدات من املاحنني لكي تستمر يف أدائها        وتعـتمد اإلذاعـات احمللـية اعـتماداً شد         -٢٥٩
 حمطة إذاعة حملية، ١٢ أقام مشروع متكني اجملتمع التابع للبنك الدويل ووكالة التنمية للواليات املتحدة ٢٠٠١عام 

ا ولكـن لألسف، وبسبب كثري من املشاكل معظمها مالية، توقفت معظم هذه اإلذاعات عن البث ومل يتبق منه                 
 وفيكيكي ) راديو توكوديدي (سـوى مخـس حمطـات ممولة من مشروع متكني اجملتمع يف لوس بالوس وليكيشا                

 .وماليانا وأوكوسي



HRI/CORE/TLS/2007 
Page 64 

 

 وسائط اإلعالم املطبوعة

وقد بدأت يف االنتعاش    .  ليشيت فترات رواج وفترات كساد     -شهدت وسائط اإلعالم املطبوعة يف تيمور        -٢٦٠
وقد زادت املطبوعات . ا مستمراً من أيام العهد اإلندونيسي، وكثري منها جديد، وكان بعضه٢٠٠٠يف أوائل عام 

 ليشيت على الرغم من حمدودية القُرَّاء، إذ يوجد اآلن عدد من الصحف والنشرات واجملالت ُتنَشر يومياً -يف تيمور 
وتتناول هذه  . ياريو متبو تيمور بوست، وسوارا تيمور لوروسا، ودياريو، ود      أو أسـبوعياً أو شهرياً، ومن أمهها        

 .املطبوعات طائفة واسعة من القضايا، وإن كان يغلب عليها املوضوعات السياسية واملتصلة باحلكومة

وقليل . ومعظم الصحف متعددة اللغات إذ ُتنَشر بلغة التيتوم والربتغالية والباهاسا اإلندونيسية واإلنكليزية -٢٦١
 يف املائة من السكان وتصل اجملالت والنشرات اإلخبارية إىل          ٣٠ إىل حنو    وتصل الصحف . منها ُينَشر بلغة واحدة   

 .)١٣٦( يف املائة٢٣حنو 

وتعـتمد شـركات اإلعالم املطبوع، شأهنا شأن اإلعالم املرئي واملسموع، على املنح من املاحنني نظراً                 -٢٦٢
. صحف غري قادرة على متويل نفسها ذاتياًحملدودية القُرَّاء ونقص القوة الشرائية لدى اجلمهور مما جيعل وكاالت ال    

ومع أنه ميكن القول بأن     . وسـتظل أموال املاحنني ضرورية لتغطية مرتبات الصحفيني وتكاليف الطباعة والتوزيع          
وقد كشف . )١٣٧(نسـبة الـتمويل من املاحنني تتناقص فال تزال هناك تعّهدات بتقدمي منح لغرض تطوير اإلعالم               

 ليشيت ال تستطيع أن     -عالم عن أن نسبة كبرية من وسائط اإلعالم املقروءة يف تيمور            تـناقص الدعم لوسائط اإل    
 .تقف على قدميها مالياً وميكن أن تتعرض إلقفال عملياهتا إذا انقطعت املنح املقدمة إليها

مل بتنظيم حلقة ع  ) إنترنيوز( ليشيت   - قامت وكالة األخبار يف تيمور       ٢٠٠٥يناير  /ويف كـانون الثاين    -٢٦٣
 من ممثلي وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية، وكان الغرض منها           ٧٠السـتعراض ختطيط اإلعالم ضمت      

التعّرف على معظم املشاكل اليت تعترض منو مؤسسات اإلعالم وحتديد االستراتيجيات الالزمة لبناء دور اإلعالم               
 ليشيت -وحّدد ممثلو اإلعالم يف تيمور . البلد الوليدكمؤسسة فّعالة يف مرحلة ما بعد الصراع وبناء الدميقراطية يف 

وتوصلت ورشة العمل عموماً إىل أن قطاع       . عدداً من املواضيع الرئيسية اليت متثل خماطر ملؤسسة اإلعالم يف البلد          
عن النضج، وكذلك تقوية اإلمكانات املالية، والقدرات الفنية، من أجل استمراريتها، فضالً : اإلعـالم حيتاج إىل  

 .)١٣٨(تنمية املؤسسات ورصد اإلعالم واحلاجة إىل قانون لإلعالم والقدرة على العمل يف بيئة متكينية

 وسائط اإلعالم وحقوق اإلنسان

ختصِّـص مجـيع حمطات اإلذاعة والتلفزيون واإلعالم املطبوع تقريباً وقتاً وحيِّزاً لنشر املعلومات وبث                -٢٦٤
 ووقَّع عدد من املنظمات غري احلكومية اتفاقات مع وسائط اإلعالم لتسهيل            .املناقشات عن قضايا حقوق اإلنسان    
 .نشر براجمها اخلاصة حبقوق اإلنسان
                                                      

 .٥٨، ص )٢٠٠١(مؤسسة آسيا، املسح الوطين لتيمور الشرقية ملعارف الناخبني  )١٣٦( 

 يورو لدعم   ٢٤ ٠٠٠)  ليشيت -وهي تغطي تيمور    (ندا يف جاكرتا     قدَّمت سفارة فنل   ٢٠٠٤مـثالً يف عام      )١٣٧( 
 .سوارا تيمور لوروسا

 .٢٠٠٥أبريل /تقرير التقييم اخلتامي، نيسان: إنترنيوز )١٣٨( 
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ولكن التغطية  . ونظراً الرتفاع معدل األمّية، فإن لإلعالم اإللكتروين دوراً هاماً يف الوصول إىل اجلمهور             -٢٦٥
باء، ومن الواضح أن اجلمهور يعتمد بشكل عام على         اإللكترونـية قـد تكون صعبة بسبب تواتر انقطاع الكهر         

اإلذاعـات احمللـية وعلى جهود احلكومات احمللية واجملتمع املدين يف معرفة املعلومات، مبا يف ذلك املعلومات عن                  
 .حقوق اإلنسان

وق اإلنسان وحتتوي الربامج املنشورة سواًء املطبوعة منها أو اإللكترونية، على طائفة واسعة من قضايا حق -٢٦٦
املتصلة بالسياق التيموري مثل حقوق الطفل وحقوق املرأة وحرية التعبري وضمان اإلجراءات القانونية واملشاركة              

 . ليشيت- وهو موضوع الساعة بالنسبة لغالبية سكان تيمور -السياسية والنواحي املختلفة لتخفيف الفقر 

 ليشيت وراديو تيمور كمانك وقتاً مهماً يف بثهما للتغطية -راديو تيمور ومن بني اإلذاعات ختصص إذاعتا  -٢٦٧
وبفضل التمويل من مكتب حقوق اإلنسان ومكتب اإلعالم يف بعثة األمم املتحدة            . املنتظمة لقضايا املرأة والطفل   

 ساعة من الربامج عن قضايا حقوق       ١٠٠ ليشيت متكّنت وحدة حقوق اإلنسان يف البعثة من بث حنو            -لتـيمور   
ان مثل حقوق املرأة والعنف ضد املرأة مبا يف ذلك العنف املرتيل واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية ومحاية                 اإلنس

وشارك مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني بدعم من وحدة الشؤون          . األطفـال وحقـوق اإلنسـان يف الشرطة       
  أذاعها راديو   ٢٠٠٥ البلديات يف    اجلنسـانية يف البعـثة بسلسـلة مـن املناقشات عن دور املرأة يف انتخابات              

 . ليشيت-تيمور 

 قام مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني أيضاً بتنظيم ورشة عمل تدريبية ملدة يومني مع          ٢٠٠٣ويف عـام     -٢٦٨
 ليشيت، يف مدينة ديلي، عن وسائط اإلعالم واملساواة بني اجلنسني -وحدة رصد اإلعالم يف وكالة األنباء يف تيمور 

وطلب مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني من الوحدة        .  عن كيفية حتسني تناول حقوق املرأة يف اإلعالم        وخاصـة 
وقامت الوحدة، باستخدام   . القيام بتحليل للصورة اليت تظهر هبا املرأة يف الصحف الرئيسية يف ديلي ويف اإلذاعة             

ف ويف اثنتني من حمطات اإلذاعة يف ديلي على         منوذج معيَّن للرصد، بتحليل القصص املنشورة يف اثنتني من الصح         
وكشفت نتائج حتليل الربامج اإلذاعية واملكتوبة عن أن ما ينشر عن املرأة يف وسائط اإلعالم               . مـدى أسـبوعني   

حمـدود، وحني تكون الربامج موجودة فإهنا ال تعطي صوتاً لقطاع كبري من النساء حيث يظهرن يف أحيان كثرية            
وتتناول الوثيقة املقدمة إىل جلنة وضع املرأة تعامل وسائط         . )١٣٩(و يف أدوار منطية تقليدية    باعتـبارهن ضـحايا أ    

 .اإلعالم مع قضايا املرأة بشيء من التفصيل

ومتابعة هلذا التدريب األساسي يف قضايا املرأة الذي قدمه مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني التحق عدد                 -٢٦٩
 وهي عبارة "دالن بوكا فيتو" برعاية املكتب بعنوان ٢٠٠٥نترنيوز مبشروع يف عام من الصحفيني من وكالة أنباء إ

 ليشيت منذ   -عـن حلقات إذاعية وطنية تبّين مدى التقّدم الذي حققته املرأة والتحديات اليت تواجهها يف تيمور                 
ء على التمييز ضد املرأة      دقيقة مشلت جماالت منها اتفاقية القضا      ٢٠ حلقة كل منها     ١٢وقد مت إنتاج    . االستقالل

من النواحي الصحية والتعليمية ونواحي العمل ووصول املرأة إىل العدالة، مبا يف ذلك برنامج تعريفي عن االتفاقية                 

                                                      

 ).٢٠٠٤(أداء وسائط اإلعالم بشأن توازن اجلنسني  )١٣٩( 
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وأذيعت مقابالت مع سيدات من مجيع مناحي احلياة عن معلوماهتن وخرباهتن هبذه القضايا،             . واإلبالغ يف إطارها  
 . حمطة إذاعة يف أربع مناطق هي فيكيكي ولوس بالوس ومليانا وأليو١٦لتيتوم يف وأذيعت هذه الربامج بلغة ا

  مشترك يف االستبيان    ٤٠٠فمن بني   . وبتحلـيل هـذا املشـروع أمكـن اخلـروج بنـتائج مهمـة              -٢٧٠
 ٥٥( منهم   ١٥٩ ذكر   ٢٨٩ومن بني املستمعني ال       . بأهنم يستمعون فعالً إىل الربنامج    )  يف املائة  ٧٢ (٢٨٩أجاب  
 ٢٥٧يرون أن املعلومات واضحة وسهلة الفهم و      )  يف املائة  ٧٣ (٢١١أهنم يستمعون إىل مجيع الربامج و     ) يف املائة 

ومن التعليقات اليت وردت على الربامج قال حنو مخس املشتركني . طالبوا باستمرار الربنامج)  يف املائة٨٩(مستمعاً 
، وأن املوارد املستخَدمة كانت "شّجع النساء على االستقالل"، "حسَّن املعلومات للمجتمع"يف املسح إن الربنامج 

 ".تشّجع النساء على االشتراك يف تنمية البلد"، وأهنا "مقبولة ومفهومة فيما يتعلق بالقضايا اجلنسانية"

ة وكان مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني نشطاً يف استخدام وسائط اإلعالم من أجل الترويج حلقوق املرأ -٢٧١
فيدعم املكتب، على سبيل املثال،     . واحلقـوق اجلنسـانية، عالوة على رفع درجة الوعي بشأن العنف ضد املرأة            

 يشارك فيها طالب ٢٠٠٣ أي البحث عن املعرفة، وهي مسابقة بدأت يف عام "هاتيين بوكا"مسابقة سنوية بعنوان 
وهي اجلائزة  " كأس ميكاتو " ويقدَّم إىل الفريق الفائز      املدارس الثانوية يف اإلجابة على أسئلة عن القضايا اجلنسانية        

 .اليت ُسميت باسم املستشار احلايل لرئيس الوزراء للمساواة بني اجلنسني

ويف وقت كتابة هذا التقرير كان مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني خيطط باالشتراك مع صندوق األمم                 -٢٧٢
ى حمطات اإلذاعة احمللية، وهي راديو لوريكو ليان، من أجل إخراج           املـتحدة اإلمنـائي للمرأة لتقدمي دعم إلحد       

وسيشتمل الربنامج على مقابالت مع أفراد اجملتمع حول اجملاالت اليت          . برنامج وثائقي من جزأين عن اتفاقية املرأة      
نامج الوثائقي  وسيذاع هذا الرب  . تغطيها االتفاقية، وسيشمل تسجيالً حلفل راقص تؤديه فرقة الرقص عن االتفاقية          

 . ليشيت عمالً على زيادة الوعي باالتفاقية على مستوى القواعد اجلماهريية-يف مجيع أحناء تيمور 

. وتوجد بعض املنظمات غري احلكومية، كما ذكرنا آنفاً، تتميز بنشاط يف جمال النشر عن حقوق اإلنسان -٢٧٣
صدارها وزارة التعليم ومنظمة كري العاملية، هتتم       ، تشترك يف إ   الفاييكوعـلى سـبيل املثال توجد مطبوعة باسم         

وال توجد يف الوقت    . حبقوق الطفل، وأخرى عبارة عن نشرة شهرية تصدرها فوكوبرز، وهي مجعية أهلية للمرأة            
احلـايل سـوى منشورات قليلة عن حقوق الفئات األخرى الضعيفة مثل الالجئني وكبار السن واملعاقني، رغم                 

 .ذي تتميز به وسائط اإلعالم من ناحية إشراك الفئات الضعيفة واألقلياتاالنفتاح الكبري ال

 اجملتمع املدين

بل الواقع إن الكفاح من أجل      .  ليشيت يف احلياة السياسية هلا تاريخ طويل       -مشاركة املواطنني يف تيمور      -٢٧٤
 .راالستقالل ما استمر إال من خالل تعبئة كتلة ضخمة من اجلماهري النشطة يف تيمو

 والتحّول السياسي إىل احلكم الذايت      ١٩٩٩وال شـك يف أن التدخل الدويل أثناء األزمة يف أواخر عام              -٢٧٥
 ليشيت والتطورات احلادثة يف البلد يف الوقت الراهن كلها استفادت يف كثري من احلاالت من                -الكـامل لتيمور    
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االستقالل مباشرة حدث منو كبري يف املنظمات غري   ويف الفترة اليت تلت     . املشـاركة اجلماهرييـة للمجتمع املدين     
ومل يكن التسجيل قائماً على أي . )١٤٠( ليشيت حيث سّجل مئات من منظمات اجملتمع املدين-احلكومية يف تيمور 

وملا كان  . أسـس موضـوعية حمـددة بل إن كثرياً من املنظمات املدنية ُسّجلت بغض النظر عن طبيعة وظائفها                 
.  فقد أّدى طوفان التسجيل إىل زيادة كبرية يف عدد املنظمات غري احلكومية دون غرض حمّدد               التسجيل غري منظم  

وقد أّدى هذا الطوفان يف تسجيل منظمات اجملتمع املدين إىل اإلقالل من الثقة اليت كانت تتمتع هبا املنظمات غري                   
ن منظمات متماسكة وملتزمة تضم يف      وكانت منظمات اجملتمع املدين، تارخيياً، هي عبارة ع       . احلكومـية من قبل   

األعمال : عضويتها الشباب ورّواد الكنيسة واملنظمات النسائية، وقد قامت يف جمموعها مبهام واضحة ثالث هي             
 .اخلريية والدعوة وتنمية اجملتمع

 ورغـم طوفـان التسـجيل الـذي حدث بعد االستقالل فإن عدد املنظمات غري احلكومية العاملة يف                   -٢٧٦
 ٢٠٠٥ديسمرب /ففي كانون األول.  على مدى السنوات الثالث املاضية  ٢٠٠٢ ليشيت تناقص منذ عام      -ر  تـيمو 

وُيعزى .  ليشيت - منظمة دولية غري حكومية نشطة يف تيمور         ٧٧ منظمة وطنية غري حكومية و     ٣١٦كانت هناك   
ن منظمات غري رحبية إىل منظمات      تناقص عدد املنظمات غري احلكومية إىل عدم االستقرار املايل، وتغيري التوجه م           

رحبية، وتغيري القيادات على أثر تعيني موظفني من اخلدمة املدنية، وسياسات وكاالت األمم املتحدة، ونقص الدعم 
ومع ذلك فإن املنظمات غري احلكومية تعمل يف مجيع أحناء البلد مبا يف ذلك              . )١٤١(مـن املاحنني، وقضايا اإلدارة    

 .جزيرة أتاورو

 بشأن املنظمات غري احلكومية     ٢٠٠٥/٥قد صدر قانون جديد للمنظمات املدنية األهلية، وهو القانون          و -٢٧٧
 وهو يتطلب من املنظمات أن تسّجل باعتبارها منظمات مدنية          ٢٠٠٥اليت ال تبغي الربح، ودخل حيِّز النفاذ يف         

 .رغم أن كثرياً منها مل تسّجل بعد

 أنشطة اجملتمع املدين

ففي سنوات التكوين .  ليشيت بطائفة واسعة من الوظائف واألنشطة يف البلد-تمع املدين يف تيمور يقوم اجمل -٢٧٨
األوىل للدولـة املسـتقلة قـام اجملتمع املدين بدور نشط يف جماالت التعليم املدين من أجل االنتخابات للجمعية                   

ات وتوصيات بشأن مشروع الدستور  ، ويف تقدمي مالحظ   ٢٠٠٢ واالنتخابات الرئاسية يف     ٢٠٠١التشـريعية يف    
 .ومشروع اللوائح اليت وضعتها اإلدارة االنتقالية التابعة لألمم املتحدة

فاملنظمات غري احلكومية الدولية . وتقوم منظمات اجملتمع املدين حالياً بدور يركّز بشكل أكرب على التنمية -٢٧٩
جملتمع والتعليم وحقوق اإلنسان والتدريب املهين وتدريس       تعمل يف جماالت األمن الغذائي والتغذية وإعادة تأهيل ا        

                                                      

ري حكومية مع حمفل     منظمة دولية غ   ١٢٨ منظمة وطنية و   ٣٦٦ سّجلت   ٢٠٠٢ديسمرب  /حىت كانون األول   )١٤٠( 
 .املنظمات غري احلكومية

ويف االجتماع  . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  -يناير  /منـتدى املنظمات غري احلكومية تقرير كانون الثاين        )١٤١( 
 مت حصر املنظمات غري احلكومية العاملة وحماولة التعّرف على أسباب           ٢٠٠٥السـنوي العام حملفل املنظمات غري احلكومية يف         

 .املنظمات غري العاملةتفكك 
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اللغـة اإلنكليزية وأنشطة الشباب والدعوة والطب واملساعدة القانونية واملياه واإلصحاح والتعريف حبقوق املرأة              
والطفـل واخلـروج من دائرة الصراع وتعليم التسامح والرعاية الصحية اجملتمعية وأنشطة توليد الدخل وختطيط                

أما املنظمات غري احلكومية الوطنية فهي بارزة يف جماالت الزراعة والتعليم           . )١٤٢(ستخدام األراضي وما إىل ذلك    ا
وهو ما يشري إىل اعتماد كبري على املنظمات        . )١٤٣(والصـحة واالقتصـاد واملياه واإلصحاح واألطفال واإلعالم       

 .الدولية يف مساعدة ودعم السكان احملليني

 ات غـري احلكومـية بدور هام يف رصد انتهاكات حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها يف               وتقـوم املـنظم    -٢٨٠
 ليشيت، حيث تعمل املنظمات غري احلكومية اخلاصة حبقوق اإلنسان يف مجيع مناطق البلد اليت ميكن وجود                 -تيمور

جون، كما تسهم انتهاكات حلقوق اإلنسان فيها، وهي ترصد إجراءات احملاكم والشرطة، وبدرجة أقل أحوال الس
 . ليشيت-يف األحباث اخلاصة بسياسات وبرامج التنمية يف تيمور 

وتتفاوت تدخالت املنظمات غري احلكومية من توصيل اخلدمات إىل الرصد والدعوة واملساعدة يف وضع               -٢٨١
ومات احمللية اليت وعلى النقيض من احلك. السياسات والربامج وتنفيذ األنشطة اإلمنائية على مستوى القواعد الشعبية

ال تـزال تناضـل مـن أجل الوصول إىل القدرة التشغيلية فإن منظمات اجملتمع املدين تقوم بدور نشط يف تقدمي             
 يف املائة من برامج التنمية واملساعدة التقنية املمولة من املاحنني           ١٠اخلدمـات احمللـية يف نطاق واسع، حيث إن          

 مليون دوالر، وهي خمصصة يف املقام األول للربامج اليت تستهدف           ٨٠غ حنو   تتلقاها املنظمات غري احلكومية، وتبل    
 .)١٤٤(طوائف اجملتمعات احمللية

 منظمات اجملتمع املدين النسائية

تقوم املؤمترات الوطنية واإلقليمية النسائية يف السنوات األخرية بدور كبري يف حشد جهود             : املؤمتر الوطين  -٢٨٢
 ُعقد املؤمتر   ٢٠٠٠يونيه  /ففي حزيران . عة من القضايا اليت تؤثر على حياهتا اليومية       املـرأة ومناقشـة طائفة واس     

واعتمد املؤمتر خطة عمل    .  امرأة من مجيع أحناء البالد     ٥٠٠النسـائي الوطـين األول يف ديلي وحضره أكثر من           
ية الختاذ القرارات،   أوصـت، ضمن أمور أخرى، بزيادة مشاركة املرأة يف املؤسسات الوطنية ويف األجهزة الوطن             

 ٣٠وبوضع برامج تدريبية لتشجيع النساء على املشاركة يف احلياة السياسية، وبوضع سياسة حتدد نسبة ال تقل عن 
يف املائـة لتمثيل املرأة يف املؤسسات احلكومية االنتقالية، وتنظيم محلة تركّز على التمييز ضد املرأة، وهي مشكلة           

  وخرج بتوصيات مشاهبة تركّز على أن املرأة        ٢٠٠٤قد املؤمتر النسائي الثاين يف      وُع.  ليشيت -كـبرية يف تيمور     

                                                      

 /، نيسان " ليشيت -بـرنامج االسـتثمار القطـاعي يف احلكومـة املدنية ومنظمات اجملتمع املدين يف تيمور                " )١٤٢( 
 .٦ ، ص٢٠٠٥أبريل 

 /، نيسان "بـرنامج االسـتثمار القطـاعي يف احلكومة احمللية واجملتمع املدين          :  ليشـيت  -تـيمور   " )١٤٣( 
 .٥، ص ٢٠٠٥أبريل 

 /، نيسان "بـرنامج االسـتثمار القطـاعي يف احلكومة احمللية واجملتمع املدين          :  ليشـيت  - تـيمور " )١٤٤( 
 .٤، ص ٢٠٠٥أبريل 
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ال تزال ممثلة متثيالً ناقصاً يف احلياة السياسية وأن األمر حيتاج إىل مزيد من بناء القدرات للمرأة ودعا املؤمتر النسائي 
 . يف املائة٥٠ إىل متثيل املرأة يف احلكومة بنسبة ٢٠٠٤لعام 

 ٢٠٠٠مارس / ليشيت يف آذار-أنشئت شبكة املنظمات النسائية لتيمور : املنظمات النسائية غري احلكومية -٢٨٣
وتقوم هذه املنظمات   .  من املنظمات النسائية معظمها تتخذ مقرها يف العاصمة        ١٥كمـنظمة جامعـة تضم حنو       

االت حمو األمية والعنف القائم على       ليشيت يف جم   -وغريهـا من اجلمعيات النسائية بالدعوة نيابة عن نساء تيمور           
وقد حققت . اجلنس والرعاية الصحية وتنمية املهارات والتمكني االقتصادي، عالوة على املشاركة يف احلياة العامة

هـذه املـنظمات جناحـاً سواًء يف أنشطة التوعية بشأن املسائل اليت هتم املرأة يف البلد أو الدعوة من أجل وضع             
 .مثل قانون جديد ملنع العنف املرتيل وتطوير قانون العقوبات الوطينتشريعات خمتلفة 

 العالقات بني احلكومة واجملتمع املدين

تؤمن احلكومة بأن للمنظمات غري احلكومية دوراً مهماً يف احلياة الوطنية ويف إسهامها يف التنمية الوطنية،  -٢٨٤
وعدم التدّخل يف شؤوهنا ومتكينها قدر اإلمكان، بتهيئة        وتفهـم احلكومـة قيمة استقالل منظمات اجملتمع املدين          

 .الظروف اليت تيّسر عملها

وتوجد أمثلة كثرية على التعاون القوي بني احلكومة واجملتمع املدين الذي يتم من خالل التخطيط التعاوين  -٢٨٥
ويصدق ذلك بوجه   . ركوتوصيل اخلدمات والتشاور وورش العمل واللقاءات بشأن القضايا ذات االهتمام املشت          

 )١٤٥(خـاص عـلى احلكومـات احمللية حيث توجد شراكات يف أحيان كثرية يف جماالت منها الرعاية الصحية                 
وكما أوضحنا فيما سبق يتمتع مكتب تعزيز املساواة بني         .  وإعادة البناء  )١٤٧( واملياه واإلصحاح  )١٤٦(والتعلـيم 

 من تعاونه مع شبكة املرأة يف محلتها لضمان االعتراف          اجلنسـني بعالقات طيبة مع املنظمات النسائية كما يتضح        
 .بالنساء كمحاربني قدماء

ولـيس من املستغرب أن جتد احلكومة واملنظمات غري احلكومية أنفسها يف وضع يصعب التعاون فيه يف                  -٢٨٦
يف املراحل األوىل   فعلى سبيل املثال ترى الدولة أن من املهم         . بعض اجملاالت بسبب اختالف األولويات أو الُنُهج      

وملا كانت  . من التنمية تقوية وتدعيم مؤسسات الدولة، وال تشاركها يف ذلك بالضرورة املنظمات غري احلكومية             
تلك املنظمات قد نشأت على األغلب نتيجة املشاركة السياسية حتت القهر فإهنا جتد أنفسها يف بعض األحيان يف                  

                                                      

عـلى سبيل املثال، شهدت بوكاو وارمريا وديلي على وجه اخلصوص شراكات قوية يف جماالت اخلدمات                 )١٤٥( 
 . ألوال ومؤسسةCongregations Sister CIYالصحية بالتعاون مع كاريتس أستراليا، و

 .على سبيل املثال، شهدت حمافظتا ماناتوتو وأوكوسي شراكات قوية يف جمال التعليم والتدريب اللغوي )١٤٦( 

 .CWSSPشهدت كوفاليما أحد األمثلة البارزة، حيث تتعامل احلكومة احمللية يف شراكة قوية مع احتاد املرأة  )١٤٧( 
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 مل تستجب بالقدر الكايف لالهتمامات االجتماعية حيث تركّز بدرجة فهي ترى أن الدولة. )١٤٨(تصادم مع الدولة
 .عالية على تقوية املؤسسات وعلى هنج غري تشاركي يف التنمية

وتـبذل احلكومـة جهوداً نشطة يف التشاور مع اجملتمع املدين ومع اجلمهور بشأن املقترحات التشريعية                 -٢٨٧
 وقانون اخلدمة   )١٤٩( ليشيت -الدستور، والقانون البحري لتيمور     ومقـترحات السياسة العامة، مبا يف ذلك وضع         

 وهي نقطة برزت أثناء ورش العمل اإلقليمية اليت انعقدت إلعداد           )١٥١( وقانون املمتلكات غري املنقولة    )١٥٠(املدنية
دث يف كذلك تأيت استجابة احلكومة بطيئة للشكاوى اليت ترى فيها احلكومة أهنا غري مربرة كما حي       . تلك التقارير 

 .شأن الشكاوى املتعلقة بالفساد

 ليشيت  -وإذ تدرك احلكومة أمهية الدور الذي يقوم به اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية يف تيمور                 -٢٨٨
فالواقع أن احلكومة . فإهنا تود من ناحيتها أن ترى مزيداً من الشفافية واملساءلة يف أعمال املنظمات غري احلكومية         

ض املنظمات غري احلكومية ال حتاول التنسيق مع الوكاالت األخرى، خاصة اإلدارات احلكومية، وال         تـرى أن بع   
ويف هذا الصدد فإن احلكومة     . )١٥٢(تكشـف بشكل كاٍف عن جمال أنشطتها واستخدامها لألموال اليت تتلقاها          

حلكومية يف تنفيذ حقوق اإلنسان،     ترّحب وتدعم أي تدابري تسعى إىل تعزيز فعالية اجملتمع املدين واملنظمات غري ا            
ومع هذا فإن احلكومة تدرك أمهية متكني املنظمات غري         . خاصـة مـن خـالل حتسني عمليات الرصد واإلبالغ         

احلكومـية من أن تقوم بدورها بفعالية يف جمال التقدم مببادرات يف جماالت مثل التنمية وردع انتهاكات حقوق                  

                                                      

دين والذين حيتلون مراكز عالية يف السلطة يف خمتلف فروع          مـن السـمات اهلامة يف العالقة بني اجملتمع امل          )١٤٨( 
وقد أتاح هذا التاريخ فرصة كبرية للتعاون       . احلكومـة أهنم مجيعاً يشتركون يف تاريخ واحد، وهو النضال من أجل االستقالل            

فمع أهنم كانوا   . دين والدولة ويف نفس الوقت فإن هذا التاريخ ميثل حتدياً يف العالقات بني منظمات اجملتمع امل             . وتقـّدم مشترك  
ذلك أن اجملتمع املدين ميثّل ضوابط      : حياربون جنباً إىل جنب يف وقت من األوقات ضد عدو مشترك فقد تفرقت هبم الُسُبل اآلن               

نمية كذلك اختلفت األولويات فاختلفت املسارات جتاه الت      . لتصرفات املسؤولني احلكوميني بدالً من العالقات التعاونية السابقة       
 .وتضاربت املصاحل يف بعض األحيان

 ليشيت، التابع ملكتب رئيس الوزراء، بتنظيم      -أثناء وضع قانون العوائد البترولية، قام املكتب البحري لتيمور           )١٤٩( 
بعد ذلك طلبت مدخالت من     . مشـاورات واسـعة مل تقتصر على منظمات اجملتمع املدين وإمنا مشلت أيضاً اجملتمع يف جممله               

 . ات اجملتمع املدين العاملة يف اجملالمنظم

 . بشأن تنظيم اخلدمة املدنية٨/٢٠٠٤القانون رقم  )١٥٠( 

 . بشأن النظام القضائي للممتلكات غري املنقولة١/٢٠٠٣القانون رقم  )١٥١( 

 ، ٢٠٠٥أبريل  /، نيسان "برنامج االستثمار القطاعي يف احلكومة احمللية واجملتمع املدين       :  ليشـيت  -تـيمور   " )١٥٢( 
مارس /وأبرزت مناقشات أفرقة التفكري اإلقليمية اليت عقدت يف أوكوسي وكوباليما وماناتوتو يف الفترة من آذار              . ٧ص  

 حاجة املنظمات غري احلكومية إىل مزيد من التركيز والعمل بشكل تعاوين مع احلكومة، وخاصة               ٢٠٠٥يوليه  /إىل متوز 
 .يا واملتهمنيالشرطة، من أجل ضمان احلق يف اخلصوصية للضحا
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ون على استعداد للتفاعل مع اجملتمع املدين عمالً على حسن سري أعمال            اإلنسـان، كما أن احلكومة جيب أن تك       
 .)١٥٣(اجلهاز احلكومي

  حقوق اإلنسان والتنمية-٨

، وهي عبارة عن خطة مخسية لتنمية البلد ٢٠٠٢ ليشيت يف -ُوضعت خطة التنمية الوطنية األوىل لتيمور      -٢٨٩
رؤية  ("٢٠٢٠ ليشيت لتنمية البلد حىت عام       -تيمور  وتتفق رؤية شعب    . مـع منظور للسنوات العشرين القادمة     

الـيت ُوضعت بناًء على مشاورات مشلت مجيع أحناء البلد ومع اجملتمع املدين، بشكل وثيق مع األهداف             ") ٢٠٢٠
فقد اقتبست خطة التنمية الوطنية معظم أهداف األلفية يف أهدافها          . اإلمنائية لأللفية وإعالن األمم املتحدة لأللفية     

وهتدف اخلطة الوطنية إىل هدفني رئيسيني مها تقليل الفقر يف مجيع قطاعات ومناطق البلد ودفع               . لعامة والقطاعية ا
 الـنمو االقتصـادي الـذي يتسـم بالعدالـة واالستدامة وحتسني الرعاية الصحية والتعليم والرفاه لكل فرد يف               

وقد . إلمنائية لأللفية ومع أهداف التنمية البشرية      ليشيت، وهي أهداف تتفق يف كثري منها مع األهداف ا          -تيمور  
 بذلـت احلكومـة جهـوداً دؤوبة من أجل تقوية الصالت بني وضع السياسات والربامج اليت تعمل على حتقيق                   

، أي تقليل الفقر وحتسني القدرات وترمجة هذه األهداف إىل اعتمادات مالية يف امليزانية السنوية، ودعم                ١اهلدف  
 ليشيت يف جمال -أجل إعطاء توجيهات واضحة لشركاء التنمية بشأن األولويات اليت حتتاجها تيمور         القدرات من   

وقـد نظّمت احلكومة والفريق القطري التابع لألمم املتحدة أول ورشة عمل عن األهداف اإلمنائية               . املسـاعدة 
 ن تقييم الفقر بعنوان  حيـث عرض رئيس الوزراء نسخة شعبية م   ٢٠٠٣مـارس   /لأللفـية، يف ديـلي، يف آذار      

وهي عبارة عن نتيجة أول تقييم للفقر على مستوى الدولة مت بالتعاون مع أربعة ". أين نقف اآلن:  ليشيت-تيمور "
مـن شركاء التنمية وهم البنك الدويل واملصرف اإلمنائي اآلسيوي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووكالة اليابان                

 .للتعاون الدويل

 هي عبارة عن رؤية لبلد مستقر ودميقراطي ومسؤول حيترم سيادة ٢٠٢٠ ليشيت لغاية عام -ة تيمور ورؤي -٢٩٠
وهي ترى جمتمعاً مزدهراً تنتعش فيه الثقافة التقليدية ويتمتع فيه كل فرد بالغذاء واملأوى . القانون وخيلو من الفساد

 والعمالة يف مجيع القطاعات وستتحسن عدالة       وسترتفع مستويات املعيشة واخلدمات واإلنتاج    . وامللـبس الالئق  
توزيـع الدخـل، وسيتم القضاء على األمية وتنتشر املعرفة واملهارات وتطول األعمار وحييا األفراد حياة منتجة                 
وصـحية، وتعـيش اجملـتمعات يف أمان دون متييز ويتمتع الناس بفرص املشاركة النشطة يف التنمية االقتصادية                  

 .اسية اليت تعّزز املساواة االجتماعية والوحدة الوطنيةواالجتماعية والسي

مؤشرات (ويف إطار هذه األهداف العامة تقترح خطة التنمية الوطنية سلسلة من األهداف اإلمنائية املوازية  -٢٩١
ومن هذه األهداف، وكلها    .  ليشيت يف السنوات اخلمس األوىل     -لتعزيز الرؤية التنموية لتيمور     ) كّمـية ونوعية  

 :)١٥٤(مترابطة، تتصل األهداف التالية مباشرة حبقوق اإلنسان يف البلد

                                                      

 وياياسان هاك وشبكة رصد حقوق اإلنسان عن القلق إزاء عدم           JSMPأعربت منظمات غري حكومية منها       )١٥٣( 
 .كفاءة اجلهاز القضائي وضعف آليات الرقابة على الشرطة

 .١٤-٢ و١٣-٢، الفقرتان ٢٠٠٢خطة التنمية الوطنية  )١٥٤( 
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  ليشيت؛-حتسني الصحة والتعليم والغذاء لسكان تيمور  !

 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ !

 حتسني األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألفراد واألسر واجملتمعات؛ !

 لى العمل واالستخدام الفّعال للعمالة؛تأمني فرص متساوية للحصول ع !

 التخفيف من حدة الفقر للجميع وبشكل متوازن جغرافياً؛ !

تـأمني شـبكة سالمة اجتماعية تعمل على ختفيف العبء على أفراد اجملتمع غري القادرين على                 !
 العمل أو على مساعدة أنفسهم؛

سم بالكفاءة والشفافية ويتفق مع وضع نظام مفتوح وعادل للعدالة وإدارته بطريقة فّعالة حبيث يت !
  ليشيت؛-القيم اإلجيابية والتراث الثقايف لتيمور 

 تقوية اجملتمع املدين املتني فعالً؛ !

 تعزيز مشاركة املواطنني يف املسائل العامة والوطنية؛ !

) خاصة للمرأة والطفل واجملموعات املستضعفة والفقراء     (تعزيـز ثقافـة احترام حقوق اإلنسان         !
 انون؛وحكم الق

تعزيـز نظام دميقراطي قوي متعدد األحزاب يشتمل على ضوابط وموازين قوية مع الفصل بني                !
 .السلطات

وال بد أن يتحقق كل من هذه األهداف والرؤى على أساس مبادئ املشاركة وعدم التمييز واملساواة بني       -٢٩٢
 محاية قيم وثقافات خمَتلَف الفئات اليت       اجلنسـني وإدماج الفئات الضعيفة وحكم القانون والدميقراطية، وكذلك        

 .تشكل جمتمع تيمور الشرقية واحترام ثقافاهتا وأدياهنا وسائر مساهتا

ويتبـّين من خطة التنمية الوطنية املبادئ اخلمسة اليت يقوم عليها هنج احلقوق يف التخطيط اإلمنائي، وهي     -٢٩٣
 . الضعيفة والترابط والعامليةاملساءلة واملشاركة وعدم التمييز واالهتمام بالفئات

 وتعَتـَبر طبـيعة املشاركة والشمول يف عملية حتضري اخلطة من السمات الفريدة يف بلد ناشئ ناٍم مثل                   -٢٩٤
 ليشيت وموظفي احلكومة    -فهذه العمليات ضرورية لبناء القدرات وبناء الثقة بني سكان تيمور           .  ليشيت -تيمور  

ذلك أن خطة التنمية الوطنية تعود إليهم وتنعكس فيها قيمهم واحتياجاهتم           . ليةواجملـتمع املـدين واجملتمعات احمل     
 .وأفكارهم وآماهلم وأولوياهتم

وقد بذلت احلكومة جهوداً دائبة لتحقيق هدف مراعاة البعد اجلنساين يف األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف    -٢٩٥
وهناك مثاالن . وهو حتسني صحة األم: ٥كني املرأة، واهلدف وهو تعزيز املساواة بني اجلنسني ومت  : ٣ذلك اهلدف   

فعلى سبيل املثال تقوم وزارة التعليم حالياً جبمع بيانات موّزعة حسب اجلنسني            . بارزان يف جمال التعليم والصحة    
جية عـن االلتحاق بالدراسة والتسرب من الدراسة ومعدالت اإلكمال يف املدارس كما تقوم فعالً بتنفيذ استراتي               
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أما األهداف األخرى من األهداف اإلمنائية الدولية لأللفية، املتعلقة أساساً بالعالقات بني . الصحة اإلجنابية الوطنية
ويتمتع مستشار رئيس الوزراء لتعزيز     . اجلنسـني، فـال تزال موضع تطوير وتعديل مبا يتفق مع احلاجات احمللية            

ألفرقة القطاعية العامة للتأكد من أن املسائل اجلنسانية تدخل يف صلب           املساواة بني اجلنسني مبقعد دائم يف مجيع ا       
 .صياغة وتنفيذ األهداف اإلمنائية للخطة الوطنية

 مؤشرات التنمية فيما يتعلق باحلقوق

تتـبىن خطة التنمية الوطنية مبادئ األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق بالنهج القائم على احلقوق إزاء                 -٢٩٦
ومؤشرات التنمية  . ة، والـذي يسترشد مبجموعة حمّددة من مؤشرات التنمية يقاس اإلجناز على أساسها            التنمـي 

الرئيسـية يف خطة التنمية الوطنية تتصل بشكل مباشر باملؤشرات الواردة يف األهداف اإلمنائية العاملية لأللفية، مما            
الوطنية وهذا يعين أن تنفيذ اخلطة . ف اإلمنائية لأللفية ليشيت بتنسيق خططها الوطنية مع األهدا-ُيربز اهتمام تيمور 

وتتفق كثري من هذه املؤشرات والقواعد األساسية       . للتنمـية بشكل ناجح يعترب جناحاً يف الوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية          
اً للتنمية على أساس    بشـكل مباشر أيضاً مع التزامات احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان، وبذلك فهي توفِّر إطاراً أساسي               

 .احلقوق، ولتحقيق إمكانية قياس إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تدرجيياً

وهتدف مؤشرات التنمية إىل قياس التقّدم احملرز يف حتقيق األهداف الوطنية، وهي مصّنفة يف أربعة جماالت  -٢٩٧
ومن املهم أن يالَحظ أن املساواة بني اجلنسني هي        .  والتمكني رئيسية هي اجملاالت االقتصادية واالجتماعية واألمن     

 .عنصر سائد يف مجيع املؤشرات

الناتج احمللي اإلمجايل، والناتج احمللي     (أمـا املؤشـرات االقتصادية فتتضّمن مؤشرات الفقر ومنو الدخل            -٢٩٨
وتتضّمن .  القوة العاملة والعمالة   واملسـاواة أو عدم املساواة يف توزيع الدخل، واملشاركة يف         ) اإلمجـايل للفـرد   

املؤشـرات االجتماعـية احلصول على الغذاء والوصول إىل التعليم واالستفادة منه والصحة والوصول إىل املياه                
وتقيس هذه املؤشرات معدالت إكمال مرحلة التعليم األوَّيل،        . الصـاحلة للشرب وخدمات اإلصحاح األساسية     

 من البيت إىل أقرب مدرسة ابتدائية، ومعدالت احلياة املتوقعة، ووفيات النفاس            واألمـية لـدى الكبار، واملسافة     
أما املؤشرات املتعلقة باألمن   . ووفيات الُرّضع، واملسافة إىل أقرب مرفق لإلسكان، وإمكانية احلصول على مسكن          

مكني عدد  وتشمل مؤشرات الت  . فتتضـمن األمن الشخصي والغذائي، وكذلك األمن من الصدمات والكوارث         
اجلمعـيات اخلريية األهلية واملشاركة فيها، والتصويت يف االنتخابات، ومعدالت مشاركة الشباب يف املنظمات              
االجتماعـية والثقافـية، وكذلك مؤشرات املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة اليت ميكن التعرف عليها من خالل     

 ). خلطة التنمية الوطنية١-٢املرفق  ()١٥٥(مستوى التمثيل يف املؤسسات الرئيسية

 برامج االستثمار القطاعي وخطط العمل السنوية

مـن املهـم أالّ ُيـنظَر إىل اخلطة اإلمنائية الوطنية مبعزل عن إمكانات تنفيذها، فهي خاضعة للمراجعة                   -٢٩٩
اً برامج االستثمار وينبغي النظر إىل خطة التنمية الوطنية مع العناصر التكميلية هلا، واليت تشمل حالي          . والتحسـني 

                                                      

 .١-٢املرفق  و١٦-٢، الفقرة ٢٠٠٢خطة التنمية الوطنية،  )١٥٥( 
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وحيث ال يوجد يف خطة التنمية الوطنية ذكر حمّدد أو تفاصيل بشأن ضمان أداء    . القطاعي وخطط العمل السنوية   
احلكومة اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان فسنجد هذا غالباً يف جمموعة برامج االستثمار القطاعي أو خطط العمل 

وتبّين برامج االستثمار القطاعية استراتيجيات احلكومة      .  ليشيت -ة تيمور   السـنوية اليت تستعرضها سنوياً حكوم     
عـلى املدى املتوسط لتحقيق األهداف والرؤى الواردة يف خطط التنمية الوطنية، أما خطط العمل السنوية فهي                 

احلكومة وجمتمع  وتضع برامج االستثمار القطاعي أمام      . خطـط امليزانية السنوية لتنفيذ برامج االستثمار القطاعية       
املـاحنني صـورة واضحة عن أولويات التنمية والربامج اإلمنائية لكل قطاع وإسهامه يف حتقيق األهداف اإلمنائية                 

ولكي حتّدد احلكومة بشكل جيد أولويات االستثمار يف كل قطاع، قامت بإنشاء فرق عمل قطاعية، تضم . لأللفية
ز املساواة بني اجلنسني، ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل، ووزارة         مكتب تعزي : كل منها ثالثة أعضاء دائمني هم     

 .املالية والتخطيط

ومـن أبرز مالمح احلقوق يف جمموعة برامج االستثمار القطاعية وجود آليات عملية لتحسني اخلدمات                -٣٠٠
 جند أن احلق يف التعليم وعلى وجه التخصيص.  ليشيت-التعليمـية والتقّدم حنو املقاييس الصحية اجليدة يف تيمور        

، وتيسري الوصول إىل )١٥٦(٢٠١٥يتحقق من خالل جمانية التعليم األّويل املقّرر أن تتحقق بشكل كامل حبلول عام 
ويقوم التعليم على مبادئ املساواة وسهولة الوصول إىل املرافق . التعلـيم عـن طريق مدرسة ابتدائية يف كل حي    

، )١٥٧(ء واملناطق الريفية واجملتمعات اإلثنية وسائر القطاعات املستضعفة يف اجملتمعخاصة فيما يتعلق باإلناث والفقرا
 .وذلك انطالقاً من مبدأ التنمية اليت تقوم على أساس احلقوق واليت تعطي األولوية إىل أكثر الفئات ضعفاً يف اجملتمع

 حالياً باجملان، كما مت وضع      ومـن أجل إتاحة أعلى مستويات اخلدمات الصحية ُتقّدم اخلدمات الصحية           -٣٠١
جمموعـة من السياسات هتدف إىل حتسني صحة األم والطفل وتقّدم خدمات فّعالة من ناحية التكلفة يف جماالت                  

ويعترف برنامج االستثمار . الوقايـة واملراقـبة والعالج للمشاكل اليت تتسبب يف معدالت املرض العالية يف البلد           
كل صريح بأن وزارة الصحة ال تستطيع وحدها أن تعاجل املشاكل الصحية            القطـاعي يف الـرعاية الصـحية بش       

والعوامـل املسـببة لألمراض يف البلد، ولكن الصحة والدخل واإلسكان والغذاء واملياه واإلصحاح هي عناصر                
 .أساسية وضرورية، مما يدعو إىل هنج متعدد القطاعات ينعكس فيه مبدأ الشمول

ار القضائي وحكم القانون هلا أولوية حبق يف تنمية قطاع العدالة فإن النهج القائم              وإذا كانت تنمية اإلط    -٣٠٢
عـلى احلقـوق يتضـح كذلك يف اجملموعة الواسعة من السياسات اليت هتدف إىل حتسني خدمات قطاع العدالة                   

 .وكذلك دعم آليات الرقابة واملساءلة

ة وخطة التنمية الوطنية من خالل خطط العمل        وتسـعى احلكومـة جاهدة إىل وضع الروابط بني امليزن          -٣٠٣
ويف هذه املرحلة ما يزال أمامنا عمل كثري لوضع روابط واضحة بني            . السـنوية اليت تضعها كل وكالة حكومية      

ومع ذلك فإن خمصصات    . اعـتمادات امليزانية لربامج الوزارات املعّينة والتزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان           
 . كثري من السياسات اإلمنائية، تعكس خمصصات ال بأس هبا ملسائل حقوق اإلنسانامليزانية، وكذلك

                                                      

 .يشمل التعليم األساسي السنوات التسع األوىل الدراسية )١٥٦( 

 .١٢، ص ٢٠٠٥أبريل /برنامج االستثمار يف قطاعي التعليم والتدريب، نيسان:  ليشيت-تيمور  )١٥٧( 
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 يف املائة من    ٣٦,٤ هو   ٢٠٠٤/٢٠٠٥وعـلى سبيل املثال كان نصيب التعليم والصحة يف السنة املالية             -٣٠٤
 فإهنا ال تزال ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف السنة املالية ٣٢ورغم أن هذه النسبة اخنفضت إىل . امليزانية العامة للدولة

 يف املائة من ميزانية التعليم للتعليم األساسي عمالً على تعزيز           ٤٥وُتَخصص نسبة   . نسبة عالية من ميزانية الدولة    
 .وصول اجلميع إىل تعليم أساسي من نوعية جيدة

ألّولية والوقائية وفيما يتعلق بإطار السياسة الصحية يتركّز معظم اإلنفاق على الصحة يف خدمات الرعاية ا -٣٠٥
وقد حتقق تقّدم كبري يف إقامة البنية األساسية للتحصني ضد األمراض وبلغ معدل التحصني . على مستوى احملافظات

.  يف املائة للحصبة   ٧٠ يف املائة للتيتانوس و    ٧٢ يف املائة للدفتريا والسعال الديكي و      ٧٣عـلى مسـتوى الـبلد       
 إىل برامج وأنشطة هتدف ٢٠٠٤/٢٠٠٥املائة من ميزانيتها للسنة املالية  يف ٦٥وخصصت وزارة الزراعة أيضاً حنو 

إىل زيـادة اإلنتاج الغذائي وحتسني اإلنتاجية يف قطاع الزراعة وتربية املاشية، وهو قطاع حيوي يف جهود حتسني         
 .األمن الغذائي يف البلد

ط وامليزانية احلاليني يف احلكومة خاصة يف ومع ذلك فإن القدرة الفنية ملوظفي التخطي. وهذا قليل من كثري -٣٠٦
 .وزارات اخلدمات حتتاج إىل حتسني كبري من أجل القيام بتحليالت للميزانية على أساس احلقوق

 العون اخلارجي والتنمية القائمة على أساس احلقوق

 املاحنني يف دعم لـيس يف وسع احلكومة اآلن تقدمي تقييم شامل ملدى ما أسهمت به املساعدة املقدمة من    -٣٠٧
) املساعدة اإلمنائية الرمسية  (ولكن ميكن القول بأن املساعدة اخلارجية       . حتقـيق التزامات احلكومة حبقوق اإلنسان     

أسهمت حىت اآلن يف دعم كبري جملاالت حقوق اإلنسان يف قطاعات التعليم والصحة والزراعة كما أسهمت بقدر         
 .كبري يف تدريب الشرطة

احلكومة الثابت دائماً هو أن املساعدة اإلمنائية الرمسية جيب أن تأخذ يف االعتبار بشكل وثيق وكان موقف  -٣٠٨
رؤيـة احلكومة وأهدافها ومبادئها التوجيهية وسياساهتا وأن تكون خمصصات القطاعات متفقة مع خطة التنمية               

 .)١٥٨(شاريع املقبلة يف جمال املساعدةالوطنية وبرنامج االستثمار القطاعي وأن تساعد يف حتديد ووضع الربامج وامل

 وبشـكل عـام فـإن املساعدة اإلمنائية الرمسية أسهمت يف خمتلف صورها يف متويل معظم اإلنفاق العام            -٣٠٩
ولكن هذا االجتاه آخذ يف االخنفاض، وسيستمر .  مبا يتضمن بالضرورة مبادرات كبرية يف جمال احلقوق١٩٩٩منذ 

ومن املأمول فيه أن يواصل جمتمع املاحنني تقدمي        .  الثالث سنوات األخرية من اخلطة     هـذا االجتـاه يف السنتني أو      
وتشري اإلسقاطات احلالية إىل أن الدعم املقدَّم يف جمال املساعدة          . الدعم، خاصة يف جمال املساعدة اإلمنائية والتقنية      
 . دوالر يف السنوات السابقة٢٣٦ من  دوالر، نزوال١٠٠ًاإلمنائية والتقنية سيتراجع بالنسبة للفرد إىل حنو 
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  تعميم املنظور اجلنساين-٩

 )١٥٩(اإلطار

 يف  ٤٥٠ ٠٠٠ ليشيت يزيد قليالً على      - كان عدد اإلناث يف تيمور       ٢٠٠٤وفقاً للنتائج األّولية لتعداد      -٣١٠
 و  سنة حن١٨وحيتمل أن يكون عدد الفتيات حتت سن     . ، وهـو ميـثل حنو نصف السكان       ٢٠٠٤يولـيه   /متـوز 
 امرأة يف القوة العاملة يف      ١٢٠ ٠٠٠وكان هناك حنو    .  أو مـا ميـثل نصـف عدد اإلناث يف البلد           ٢٢٥ ٠٠٠
ويعمل حنو ثلثي هذا العدد يف القطاع .  يف املائة من جمموع القوة العاملة٤١، وهو ما ميثل   ٢٠٠٤يولـيه   /متـوز 

أما يف القطاع غري الزراعي . من اإلنتاجيةالـزراعي وخاصة يف زراعة الكفاف اليت تتسم مبعدالت منخفضة جداً            
 . شخص١٠٠ ٠٠٠ يف املائة من جمموع القوة العاملة اليت تبلغ ما يزيد قليالً على ٤٥فتمثل املرأة حنو 

ولتحقـيق املشاركة الكاملة للمرأة يف عملية بناء الدولة ال بد أن يتيسر هلا الوصول إىل مجيع اخلدمات                   -٣١١
 ٦٠ إىل ١٥ووفقاً للبيانات املقدَّمة يف خطة التنمية الوطنية فإن ثلثي النساء من سن . لتعليماالجتماعية كالصحة وا

وبالرغم .  يف املائة من جمموع التالميذ املقّيدين يف املدارس نادراً ما حيضرون الفصول الدراسية٢٠سنة أميات وأن 
معظم املتسربني من الدراسة هم من البنات،       من عدم وجود بيانات حول هذا املوضوع فإن الدالئل تشري إىل أن             

 .حيث تسحبهن األسر من املدارس يف سن صغرية للمساعدة يف زراعة الكفاف ويف أعمال املرتل

 يعانني من ٤٩ و١٥واألرجـح أن املرأة تتلقى تغذية أقل مما يتلقاها الرجل وأن ثلث النساء ما بني سن                 -٣١٢
ويعاين النساء عموماً من سوء الصحة كما أن ُسبل االستفادة من           . )١٦٠(نقـص التغذية ومن ضعف اجلهد احلاد      

 يبلغ معدل ٢٠٠٤ووفقاً لتعداد . وترتبط صحة املرأة ارتباطاً وثيقاً بدورها اإلجنايب. اخلدمات الصحية هلن حمدودة
ن معدالت  أطفال لكل امرأة، وهو من أعلى املعدالت يف العامل وأعلى بكثري م           ٧ ليشيت   -اخلصـوبة يف تـيمور      
ويتبني من هذا نقص التوعية لدى النساء حبقوقهن اإلجنابية ونقص خدمات تنظيم األسرة             . جـنوب شـرق آسيا    

وال توجد سوى مرافق حمدودة للرعاية قبل الوالدة وبعد الوالدة كما يوجد نقص كبري يف               . واملعلومات اإلجنابية 
ات النفاس وفقاً لتقديرات وزارة الصحة، إذ تبلغ حنو  ويؤدي هذا إىل معدالت مرتفعة لوفي     . القـابالت املؤهالت  

 . والدة حّية١٠ ٠٠٠ وفاة نفاسية لكل ٨٠٠

 تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع قطاعات احلكومة

كما ال توجد . ال توجد يف الوقت الراهن سياسة وطنية لتعميم املنظور اجلنساين مقّررة من جملس الوزراء     -٣١٣
لتعميم " سياسة"ومع ذلك فقد انتهجت احلكومة      . عات املختلفة وقت كتابة هذا التقرير     سياسات جنسانية للقطا  

املـنظور اجلنساين، تتضح من خالل خطة التنمية الوطنية، حيث تدعو إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل                  
وتراعي اخلطة  . لتخفيض الفقر إشاعة املنظور اجلنساين من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني باعتبارها استراتيجية            

اإلمنائـية الوطنـية املسـاواة بني اجلنسني يف مجيع أجزائها، وخاصة يف القطاعات الثالثة الرئيسية وهي التمكني          
                                                      

 .٢٦، ص ٢٠٠٥أبريل /قوق والعدالة واملساواة، نيسان ليشيت، احل-برنامج االستثمار القطاعي لتيمور  )١٥٩( 

 .٢٠٠٣، اليونيسيف، ٢٠٠٢املسح القطاعي املتعدد املؤشرات،  )١٦٠( 
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االقتصادي للمرأة، والتعليم والصحة، حيث تتضمن اخلطة مؤشرات أداء لقياس املساواة بني اجلنسني كما تتضمن  
 .هذا اهلدفاستراتيجيات وبرامج لتحقيق 

، كُلِّف مكتب املساواة بني اجلنسني بوضع جمموعة من اخلطوط التوجيهية لتعميم املنظور ٢٠٠٣ويف عام  -٣١٤
اجلنسـاين، وقام املكتب بتخصيص أحد براجمه األربعة الرئيسية لتعزيز التنسيق والتعاون مع احلكومة املركزية يف                

وتركّز هذه اخلطوط   . ات الوطنية وعمليات التخطيط والتنفيذ    ضـمان تعمـيم املنظور اجلنساين يف مجيع السياس        
التوجيهـية على هنج بناء القدرات يف خمتلف الوزارات إلجراء حتليالت حبسب اجلنس، ووضع برامج وسياسات                

وتؤكد جمموعة اخلطوط   . لتحقيق هذا اهلدف بدالً من تركه إلدارة واحدة مثل مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني             
يهية على أن التخطيط من أجل القضاء على الفقر هو األولوية األوىل، تأيت بعده الزراعة والتجارة والتعليم                 التوج

 .)١٦١(والصحة كقطاعات أساسية لتحقيق املساواة بني اجلنسني باعتبارها مسألة أساسية للتخطيط الفّعال

 االستراتيجية

سني على بناء القدرات يف خمتلف اإلدارات احلكومية من         تركّز استراتيجية مكتب تعزيز املساواة بني اجلن       -٣١٥
 :أجل إدماج املنظور اجلنساين يف براجمها وسياساهتا، وينطوي ذلك على ما يلي

 إنشاء نقاط اتصال يف خمتلف الوزارات تشكل يف جمموعها فريق العمل املشَترك بني الوزارات؛ !

 لموظفني يف الوزارات   تقـدمي خدمـات التدريـب للمسـؤولني عـن نقـاط االتصـال ول               !
 واإلدارات احلكومية؛

وضـع آليات وتقوية اإلدارات احلكومية الرئيسية لتشجيعها على القيام بدور حاسم يف تعميم               !
املنظور اجلنساين لكي تعمل هذه اآلليات كهياكل دعم، وعلى وجه اخلصوص حتليل التشريعات             

نسني ورصد عمليات التخطيط مـن منظور جنساين، ووضع اإلحصاءات موّزعة على أساس اجل    
 احلكومية والتقييم احلكومية من هذا املنظور، وإنشاء فريق دعم من املدربني الوطنيني؛

تنسيق اجلهود اليت تقوم هبا خمتلف اإلدارات احلكومية لضمان أن تكون الُنُهج املتخذة متفقة مع                !
ليت صادقت عليها احلكومة مثل السياسـة الوطنية للمساواة بني اجلنسني ومع الصكوك الدولية ا       

 .اتفاقية منع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وكجزء من برنامج العمل لتنفيذ تلك االستراتيجيات، قام مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني بعقد ورش                -٣١٦
رات ، كما قّدم التدريب بشأن مفهوم املساواة بني اجلنسني جلميع الوزا          ٢٠٠٥-٢٠٠٣عمـل أثـناء الفـترة       

واإلدارات عـلى املسـتوى الوطـين، وبدرجة أقل على املستوى احمللي، ويهدف هذا التدريب أساساً إىل توعية       
 .املسؤولني عن الربجمة والتخطيط يف الوزارات واملؤسسات املختلفة

                                                      

 من أجل كفاءة احلكومة واإلدارة      -دليل إدماج السياسات اجلنسانية     "مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني،       )١٦١( 
 .٢٠٠٣، "العامة
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 وقام املكتب أيضاً بإنشاء فريق عمل مشترك بني الوزارات يتكون من نقاط االتصال، بدعم من صندوق                -٣١٧
 لتحليل املنظور   ٢٠٠٤يونيه  /األمـم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وقام بتنظيم ورشة عمل ملدة مخسة أيام يف حزيران             

وقد أسفرت ورشة العمل هذه عن      . يف برنامج االستثمار القطاعي   " احلقـوق واملساواة والعدالة   "اجلنسـاين يف    
تعميم املنظور اجلنساين، وعن توصيات باإلجراءات اليت       التعّرف على الثغرات اليت ميكن أن تعوق التنفيذ الفّعال ل         

) ٢٠٠٥(ميكن أن تقوم هبا احلكومة، وقد أدجمت هذه التوصيات يف النسخة املنقحة من برنامج االستثمار القطاعي 
ويرد . وكذلـك يف برنامج الدعم االنتقايل الثالث وبرنامج الدعم املتكامل األول اللذين ينسقهما البنك الدويل              

 .وجز هلذه التوصيات فيما يلي من هذا الفصلم

وقام مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني أيضاً بإنشاء فريق لدعم التدريب، قام بتنظيم عدة دورات تدريبية  -٣١٨
عـلى مـدى السـنتني املاضيتني وهو قادر اآلن على تقدمي التدريب بشأن املفهوم اجلنساين مبا يف ذلك التوعية                    

لك التحليل اجلنساين واالستجابة للحاجات اجلنسانية يف التخطيط على مستوى احلكومة واجملتمع            اجلنسانية وكذ 
 .ومع ذلك فال يوجد تقييم رمسي للقدرة على التنفيذ املستقل ملا تعلمه املتدربون يف هذه الدورات. املدين

 اجلنسانية ووضعت خطة    وقـد قامت وزارة العمل واإلدماج االجتماعي بتعيني مسؤول اتصال للشؤون           -٣١٩
وُيعترب . عمل للوزارة تسعى أساساً إلعادة التوازن بني اجلنسني يف وظائف الوزارة ويف إدارة شؤون املوارد البشرية

. تعـيني مسـؤول االتصال للشؤون اجلنسانية مثاالً جيداً على التزام اإلدارة املتزايد بتعزيز املساواة بني اجلنسني                
والغابات ومصائد األمساك أيضاً إىل إقامة وحدة للمساواة بني اجلنسني، حيث قامت مؤخراً وتسعى وزارة الزراعة 

 .بتعيني مسؤول اتصال متفرغ للشؤون اجلنسانية

ويف وقت كتابة هذا التقرير كان مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني يقوم بتعيني مستشارين يف الشؤون اجلنسانية                  -٣٢٠
وسيقوم املستشاران بإجراء تقييم جنساين هلذين القطاعني وكذلك وضع نظام قوي           . الصحةلوزارتـني مهـا التعلـيم و      

 .لالتصال فيما خيص الشؤون اجلنسانية ووضع سياسات خاصة ملعاجلة الشؤون اجلنسانية يف هذين القطاعني

استراتيجية املساواة بني وقام مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني بتقدمي املشورة يف املناقشات اجلارية بشأن  -٣٢١
وهتدف هذه االستراتيجية إىل استعادة التوازن بني اجلنسني يف أجهزة الشرطة ويف بعض من              . اجلنسني يف الشرطة  

 .براجمها احليوية مثل استجابة الشرطة للمرأة وحراسة اجملتمعات

ل مباشر إىل تعزيز اآلليات يف      وبعد املرحلة األوىل من أنشطة النهوض بالوعي وّجه املكتب اهتمامه بشك           -٣٢٢
خمتلف اإلدارات احلكومية ملساعدة احلكومة يف مواجهة حتديات تعميق الوعي اجلنساين والوفاء ببعض من الشروط 

ويف سياق هذه اجلهود مت إقامة عالقات متينة مع املديرية          . األساسية الالزمة لتحقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني      
يق املساعدة اخلارجية مما مكّن موظفي التخطيط يف تلك املديرية من القيام على حنو أفضل               العامـة لتخطيط وتنس   

حيث مل تكن يف السابق حتتوي على سياسات خاصة بتعزيز          (برصـد السياق اجلنساين يف خطط العمل السنوية،         
وقام .  اإلدارات احلكوميةيف) مثل برنامج االستثمار القطاعي(ويف سائر ممارسات التخطيط ) املساواة بني اجلنسني

للقطاعات ذات  " قائمة جنسانية "املكتـب أيضـاً بالتعاون مع مديرية ختطيط وتنسيق املساعدة اخلارجية بوضع             
وجيري العمل على إدخال هذه اآلليات يف       . األولويـة استكماالً خلطوطها التوجيهية بشأن املساواة بني اجلنسني        

وجيري أيضاً  .  كما جيري تطويرها واختبارها عن طريق عمليات تشاركية        عمليات التخطيط يف خمتلف الوزارات    
 .ترمجة هذه اخلطوط التوجيهية إىل لغة التيتوم
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 امليزنة اجلنسانية

أقام مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني عدة دورات تدريبية مع فريق دعم التدريب، ومسؤويل االتصال                -٣٢٣
، عمالً على حتسني القدرات يف جمال حتليل     ٢٠٠٣/٢٠٠٤والتخطيط طوال عام    وكبار املسؤولني يف وزارة املالية      

ومعظم املوارد  . امليزانـيات والسياسات من وجهة النظر اجلنسانية وإدخال املنظور اجلنساين يف وضع السياسات            
ىل مزيد من   وحيتاج األمر إ  . املخصصـة لعملـية املساواة بني اجلنسني تأيت حىت اآلن من منح من منظمات خمتلفة              

 .من املنظمات املاحنة) املستشارون والوقت والتمويل(الدعم من حيث املوارد 

وتنظر احلكومة إىل املساواة بني اجلنسني يف مجيع القطاعات باعتبارها من األولويات العليا من أجل ضمان  -٣٢٤
مة التعاهدية، خاصة ما يتصل منها تنفـيذ املبادئ الواردة يف خطة العمل الوطنية وكذلك الوفاء بالتزامات احلكو     

لذلك اقترح مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني مناقلة        . )١٦٢(باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
اعـتمادات يف امليزانـية من أجل دعم ومتويل برامج وآليات معّينة باإلضافة إىل تنظيم دورات تدريب للموظفني     

وقد اقترح مكتب تعزيز .  جنساين عمالً على كفالة وجود املوارد املالية والبشرية الالزمةوختطيط العمل من منظور
 يف املائة من امليزانية يف كل قطاع من أجل املساعدة التقنية يف جمال املساواة               ٥املساواة بني اجلنسني ختصيص حنو      

والواقع أن . ألغراض الرصد والتقييمبـني اجلنسـني يف القطاع، وضمان وجود القدرة الكافية للتنفيذ، وكذلك     
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧مديـرية ختطيط وتنسيق املساعدة اخلارجية تتوقّع أن تتضّمن برامج العمل السنوية للسنة املالية               

 .منظوراً جنسانياً قوياً يف الربامج، مبا يف ذلك زيادة االعتمادات الالزمة للتمويل

مم املتحدة للنهوض باملرأة يعمل على وضع استراتيجية مليزنة ويف وقت كتابة هذا التقرير كان صندوق األ -٣٢٥
 ليشيت، يتم القيام هبا بالتعاون مع مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني            -تسـتجيب للشواغل اجلنسانية يف تيمور       

االت ومديـرية ختطيط وتنسيق املساعدة اخلارجية، وتركّز على تقوية القدرات يف اجلهات الفاعلة الرئيسية يف جم               
ومن الناحية القطاعية سوف يركّز املشروع على وزارتني من وزارات          . إدارة املالية العامة واملساواة بني اجلنسني     

ويسعى . اخلدمـات، ومهـا الصحة والزراعة، من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف برامج االستثمار القطاعي               
ومن املتوقع أن   .  حتليل ميزانيات الدولة وتنفيذ السياسات     املشـروع إىل االستفادة من خربة األوساط العلمية يف        

تكـون هـذه املعلومات متاحة للمنظمات النسائية من أجل تقوية جهودها يف جمال الدعوة، فضالً عن مساعدة                  
وعالوة على ذلك يتوقع من . مكتـب تعزيـز املسـاواة بني اجلنسني يف رصد التقّدم يف إدماج املنظور اجلنساين           

 .ج أن يقدم للوزارات أساساً مستقالً وموثوقاً به للمقارنة من أجل عمليات التقييم فيهاالربنام

 حتليل التشريعات من الناحية اجلنسانية

قام مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني، بالتعاون مع وزارة العدل ووحدة حقوق اإلنسان يف بعثة األمم                 -٣٢٦
 عن حقوق املرأة اليت تضمنها التشريعات الوطنية، هتدف إىل زيادة            ليشيت، بنشر مطبوعة   -املـتحدة يف تـيمور      

وكما ذكرنا آنفاً فإن    . التوعـية سـواًء يف احلكومة أو يف اجملتمع املدين بشأن حقوق املرأة اليت يضمنها القانون               
 .نياملناقشات بدأت مع وزارة العدل إلقامة آلية للتحليل اجلنساين لسياسات معّينة وملشاريع القوان

                                                      

 .٢٧، ص ٢٠٠٥أبريل / ليشيت، احلقوق والعدالة واملساواة، نيسان- تيمور برنامج االستثمار القطاعي يف )١٦٢( 
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 بيانات مفصلة حسب اجلنس

 والدراسة االستقصائية لقياس مستوى املعيشة ٢٠٠١يتيح االستقصاء األصلي الذي أجري يف البلديات يف  -٣٢٧
 ٢٠٠٣ واملسح الصحي والدميغرايف يف      ٢٠٠٢ واملسح القطاعي املتعدد املؤشرات يف       ٢٠٠٢بـني األسـر لعام      

يح طائفة واسعة من املؤشرات الناجتة عنها حيث جاءت كل املتغريات           ، كلها تت  ٢٠٠٤والتعداد الوطين األول يف     
ومع ذلك، ومبا أن املساواة بني اجلنسني مل تكن من أولويات الوكاالت الدولية             . األساسية موّزعة حسب اجلنس   

جمّمعة حبسب ونتيجة لذلك فإن البيانات، وإن كانت . املعنية، فلم يكن املنظور اجلنساين موجوداً يف مجع البيانات
 .اجلنس، ليست حّساسة من الناحية اجلنسانية

فال توجد  . والثغرات األساسية يف توافر البيانات املفّصلة حسب اجلنس توجد يف نظام البيانات اإلدارية             -٣٢٨
والبيانات املطلوبة  . ُنظـم جلمع وتبويب وحتديث البيانات بصفة منتظمة وتفصيلها بشكل دوري حسب اجلنس            

ذا التقرير متاحة يف معظم احلاالت ولكن احلصول عليها حيتاج إىل جمهود خاص لتفصيل البيانات حسب إلعداد ه 
ويف عدد من احلاالت كان ال بد من مجع البيانات سواًء بالنسبة للمرأة أو للرجل من سجالت البيانات                  . اجلنس
 .األّولية

صَّلة حسب اجلنس يف العمليات اليت تؤدي إىل        ومن الشواغل اهلامة يف هذا اخلصوص نقص البيانات املف         -٣٢٩
ففي معظم الوكاالت احلكومية ال توجد بيانات تفصيلية بشكل عام عن           . نـتائج غـري متساوية بالنسبة للمرأة      

املوظفـني واملوارد البشرية والتعيينات والترقيات والتدريب، وحني توجد هذه البيانات فإهنا غري مفّصلة حسب               
 اجلداول اليت تطلبها من الوكاالت احلكومية شعبة اخلدمة املدنية والتعيينات العامة ليست    كما أن بعض  . اجلـنس 

: والبيانات املفّصلة على هذا النحو نادرة بشأن العمليات الضرورية يف القطاع الصحي           . مفصَّـلة حسب اجلنس   
واألسّرة يف  .)  اجلنس، إخل  وليس على أساس عمر املريض أو نوع      (فالبيانات ال زالت تقّدم على أساس األمراض        

ونتيجة لذلك فليس من املمكن حتليل ). وليس على أساس عمر الرتيل أو التوزيع بني اجلنسني للرتالء(املستشفيات 
 .اجملاالت اليت يوجد فيها أو حيتمل أن يوجد فيها متييز بني اجلنسني

خاصة العنف ضد املرأة، فهي موجودة     أمـا مؤشـرات العمليات اخلاصة بالقضايا اجلنسانية الرئيسية، و          -٣٣٠
وهناك مشروع مشترك مع الشرطة     . بكـثرة نتيجة للجهود اخلاصة اليت يقوم هبا املستشارون والوكاالت الدولية          

الوطنية يعمل حالياً على إدماج هذه البيانات ووضع مجيع البيانات اخلاصة بنظام العدالة اجلنائية يف قاعدة بيانات                 
 .، مفّصلة حسب اجلنسوطنية، بشكل روتيين

وُتستخَدم البيانات املفصَّلة حسب اجلنس بشكل جيد يف أجهزة صنع السياسات يف عدد من القطاعات                -٣٣١
على أن ذلك يرجع الفضل فيه إىل حٍد كبري لدور الوكاالت الدولية يف وضع . مبا يف ذلك التعليم والعدالة والصحة

وال توجد حىت اآلن ُنظم وطنية لرصد       .  أساسي من أعمال املسح    السياسـات، كما أن البيانات مستقاة بشكل      
وال يوجد وعي   . السياسات وتنفيذ الربامج على أساس منتظم من خالل جتهيز البيانات من النظام اإلداري للدولة             

كـبري بضـرورة احلصـول على بيانات موزعة حسب نوع اجلنس إلدماجها يف تلك النظم خاصة بني املوظفني            
 .الوطنيني
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ويف وقـت كتابة هذا التقرير كان مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني يعمل مع مديرية اإلحصاء الوطنية                  -٣٣٢
. عـلى تنظيم حتليل جنساين لبيانات اإلحصاء وتقييم قواعد البيانات احلكومية القائمة من وجهة النظر اجلنسانية               

نات املفّصلة حسب نوع اجلنس للتأكد من مجع تلك      ويـنطوي هذا اجملهود على تدريب املستعِملني ومنتجي البيا        
البـيانات وأهنا تتفق مع احتياجات املستعملني، مما ميكّن من حتقيق املنظور اجلنساين يف دورات السياسة والربجمة                 

 .وإنتاج برامج وسياسات تستجيب للحاجات اجلنسانية

 دور الرجال والشباب يف تعزيز املساواة بني اجلنسني

ـ  -٣٣٣ ز مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني دائماً يف مجيع ورش العمل اخلاصة بالتوعية اجلنسانية على أن                يركّ
. تعزيز املساواة بني اجلنسني ليس من مسؤولية املرأة وحدها ولكن املفهوم اجلنساين يشمل كالً من الرجل واملرأة                

ملنظور اجلنساين كالً من الرجل واملرأة، ولو       لذلك تستهدف كل ورش العمل اخلاصة بالتوعية اجلنسانية وتعميق ا         
 ٤٤ امرأة و٢٦( من املوظفني ٧٠، مت تدريب ٢٠٠٥ويف عام . أن املستفيدين من هذه الربامج معظمهم من النساء

من وزارة املالية والتخطيط ومكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني ومسؤويل االتصال يف الشؤون اجلنسانية يف ) رجالً
وحصل . زارات، وكذلك موظفو التخطيط يف وزارات اخلدمات، على زيادة الوعي باملسائل اجلنسانية           خمتلف الو 

من مديرية ختطيط وتنسيق املساعدة اخلارجية ومن مديري التخطيط يف        )  رجال ٨ نساء و  ٩(سـبعة عشر موظفاً     
عطاهم درجة من الثقة يف    الوكـاالت احلكومـية الرئيسـية على تدريب يهدف إىل زيادة معارفهم التقنية، مما أ              

اسـتخدام أدوات تعمـيق املفهوم اجلنساين، كما حتسَّنت مهاراهتم يف وضع وختطيط ورصد السياسات املتعلقة                
 .باملساواة بني اجلنسني

ويبذل مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني جهوداً دائبة تستهدف األوالد والبنات يف براجمه اخلاصة بالتوعية  -٣٣٤
 التلفزيونية املشار إليها أعاله     "بوكا هاتاين "وعـلى سبيل املثال يشارك األوالد والبنات يف مسابقة          . اجلنسـانية 

ويتعمد . لطـالب املدارس الثانوية، كما يستفيد األوالد والبنات من حلقات العمل التعليمية اليت ينظمها املكتب              
 .اة بني اجلنسني يف التنميةاملكتب بذل حماوالت لزيادة توعية مجيع الرجال بأمهية املساو

فهي ثقافة أبوية قوية ولذلك فإن      . وتويل الثقافة التيمورية التقليدية حقوقاً للرجل أكثر من حقوق املرأة          -٣٣٥
اخلطوة األوىل يف مجيع برامج التدريب اليت ينظمها مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني تعمل على تشجيع الرجال                 

 وأكثر حساسية فيما يتعلق باألفكار املتعلقة باجلنسني واملساواة بني اجلنسني ودور املرأة على أن يكونوا أوسع أفقاً
والفهم الصحيح ملفهوم املساواة بني اجلنسني أساسي يف االنفتاح ويف الرغبة يف العمل حنو إزالة التمييز           . يف اجملتمع 

 التدريب يف املاضي هي أن الرجال هم الذين         وكانت الصعوبة يف هذا النوع من     .  ليشيت -بني اجلنسني يف تيمور     
. يهيمـنون على النقاش وال يتاح للمرأة، وخاصة على مستوى القواعد الشعبية، مساحة كافية للتعبري عن آرائها         

وبالرغم من هذا االجتاه فإن مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني يدرك أمهية دور الرجال يف زيادة الوعي باملسائل                  
 ٢٠٠٢وهو يقوم بالعمل الوثيق مع منظمات مثل مجعية ماين كونترا ضد العنف اليت تأسست يف عام    اجلنسـانية   

وتسعى هذه املنظمة أيضاً إىل زيادة . والـيت تسعى إىل بذل جهود من أجل إهناء العنف القائم على أساس اجلنس            
قضاء على التمييز ضد املرأة أعمال مجعية       وسيناِقش التقرير املقّدم إىل جلنة ال     . توعـية الرجال باملسائل اجلنسانية    

 .الرجال املناهضة للعنف مبزيد من التفصيل
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 الصعوبات يف جمال تعميق املفهوم اجلنساين

رغـم اإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن ال تزال هناك حتديات تواجه تعميق املفهوم اجلنساين وتؤثر تأثرياً                  -٣٣٦
 .كبرياً على النتائج

تحديات مفهوم املساواة بني اجلنسني باعتباره استراتيجية إضافية أو عبئاً إضافياً على املوظفني ومن هذه ال -٣٣٧
وال يوجد يف الوقت احلاضر نظام للحوافز يشّجع األفراد واملؤسسات على حتقيق . احلكوميني املثقلني فعالً باألعباء

لتشجيع املساواة فإن احلساسية الثقافية هلذا      ورغم وجود إرادة سياسية قوية      . أهـداف تعمـيق املفهوم اجلنساين     
وحىت . املوضـوع ال تزال ضعيفة عالوة على وجود مقاومة يف بعض اجلهات حىت لقبول فكرة التمييز ضد املرأة                 

حـني يكون هناك وعي بضرورة إدماج منظور جنساين يف الربامج والسياسات فإن ذلك ُينظر إليه عادة باعتباره         
فبدالً من أن خيصص    .  املساواة بني اجلنسني وحده، مما يضع عبئاً ثقيالً على عاتق املكتب           مسؤولية مكتب تعزيز  

وقته لوضع السياسات ورصدها يصبح هو الوكالة احلكومية الوحيدة املسؤولة عن الدعم التقين للوكاالت التنفيذية 
 .وكذلك عن التنفيذ الفعلي لرباجمه وسياساته اخلاصة باملساواة بني اجلنسني

ومـن العقـبات األخرى نقص القدرات التقنية الالزمة لتعميق املفهوم اجلنساين يف الدورات الربناجمية                -٣٣٨
وهذا اإلحساس سائد يف مجيع اجلهات احلكومية مبا يف ذلك مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني حيث                . والسياسية

وموظفو االتصال املعنيون باملسائل اجلنسانية الذين . اًإن عدد املوظفني القادرين على القيام بتلك املهام حمدود جد         
وعلى . يتم تعيينهم هم عادة من صغار املوظفني وال يتم تعيينهم على أساس القدرة يف جمال املساواة بني اجلنسني                 

 سـبيل التوضـيح، يف أثناء التدريب على حتقيق املساواة بني اجلنسني يف برامج االستثمار القطاعي، كان الوقت                 
املخصص للقيام هبذه املمارسة قصري جداً كما أن املمارسة كانت تفتقر إىل املهارات التقنية يف التحليل اجلنساين                 

وكانـت العملية عبارة عن ممارسة يف التحليل اجلنساين بقدر ما كانت تدريباً       . لـدى املشـاركني يف العملـية      
إىل حٍد ما سوء التوقيت بني تعيني موظفي املساعدة التقنية وهذه العوامل، عالوة على قيود امليزانية، و. للمشاركني

 .وما يتبع ذلك من ختطيط، جعل من الصعب إىل حد كبري تنفيذ برنامج عمل املساواة بني اجلنسني بشكل شامل

 التوصيات واألولويات العاجلة ملكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني

 بشكل فّعال على وجود قيادة قوية والتزام على مجيع املستويات يتوقف النجاح يف تعميم املنظور اجلنساين -٣٣٩
إضـافة إىل دعـم كبري وحتّرك من اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية وسائر املنظمات                 

 .اجملتمعية

م املنظور  وقـد أوصى مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني على وجه اخلصوص بوضع سياسة وطنية لتعمي               -٣٤٠
اجلنسـاين وأن يوافـق عليها جملس الوزراء وبذلك يتضح أن تعميم املنظور اجلنساين هو مسؤولية والتزام مجيع                  

ذلك أن إعطاء األولوية يف خطة التنمية الوطنية للمسائل اجلنسانية ال يكفي لضمان التزام القطاعات               . القطاعات
 .بذلك

عزيز املساواة بني اجلنسني مواصلة العمل يف إطار وثيق مع مديرية           ويف املسـتقبل املنظور يعتزم مكتب ت       -٣٤١
تنسيق املساعدة اخلارجية للحفاظ على األولوية لتعميم املنظور اجلنساين وللمتابعة والرصد، وهذا يتطلب املزيد من 
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يف " ل اجلنسانية قائمة املراجعة للمسائ  "وإدماجها، وكذلك   " اخلطوط التوجيهية لتعميم املنظور اجلنساين    "إدخال  
وسيتم . أعمـال وزارات اخلدمات ويف القطاعات، إضافة إىل تنظيم اجتماعات تنسيق منتظمة للتأكد من ذلك              

إنشاء فرق عمل وأفرقة عاملة ملناقشة آثار تعميم املنظور اجلنساين يف الربامج والسياسات، وتقدمي املشورة بشأن                
 .ألفرقة كل املعنيني باألمر مبا يف ذلك أفراد اجملتمع املدينوستضم هذه ا. أفضل املمارسات يف هذا اجملال

. وسـيتم إجراء تقييم أثر للمنظور اجلنساين للتعرف على آثار السياسات والربامج على الرجال والنساء               -٣٤٢
 أن وللمساعدة يف هذه العملية ينبغي وضع مؤشرات حّساسة من الناحية اجلنسانية، وواقعية، جلميع الربامج، وجيب

 .تنعكس فيها مبادئ األهداف اإلمنائية لأللفية واتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة ومنهاج عمل بيجني

وسيعمل مكتب تعزيز املساواة بني اجلنسني على تشجيع مجيع القطاعات والوزارات على مجع البيانات                -٣٤٣
وينبغي تكييف عملية مجع . أثر هذا الربنامجبشكل مفصل حسب نوع اجلنس بالنسبة للربامج والسياسات، وتقييم 

البـيانات لـتكون حساسة من الناحية اجلنسانية، وينبغي أن تقوم مجيع القطاعات بوضع قواعد بيانات مفصَّلة                 
. وينبغي أن يكون ذلك عمالً منهجياً مطرداً وأن تكون قواعد البيانات سهلة الوصول إليها             . حسب نوع اجلنس  
 .اث اليت ُتجرى مراعاة البعد اجلنساينوينبغي يف مجيع األحب

وملا كانت مجيع القطاعات مسؤولة عن تعميم املنظور اجلنساين يف براجمها وسياساهتا، فإن املكتب يعتقد                -٣٤٤
أن مـن املهم أن يكون مجيع املوظفني املتصلني بعمليات التخطيط واختاذ القرارات على دراية باملفاهيم اجلنسانية                 

وعمالً على حتقيق ذلك سيقّدم املكتب مزيداً . اليت ميكن هبا إدماج املنظور اجلنساين يف دوائر السياسةوباملنهجيات 
مـن التدريـب على املفاهيم اجلنسانية األساسية، وعلى وضع السياسات مبا يراعي مصاحل اجلنسني وتقييم األثر                 

البعد اجلنساين يف "ك على دورة تدريبية عن  وسيشتمل ذل . اجلنسـاين مبا يف ذلك حتديد املؤشرات ومجع البيانات        
باالشتراك مع املؤسسات األكادميية، ملوظفي املكتب وكذلك ملسؤويل االتصال املعنيني بالشؤون اجلنسانية " التنمية

 .من أجل تعميق معارفهم يف هذا اجملال

 وطيندور عملية إعداد وتقدمي التقارير يف تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد ال -دال 

  ليشـيت عـلى املعـاهدات األساسـية حلقـوق اإلنسان يف             -بعـد أن صـّدقت حكومـة تـيمور           -٣٤٥
 وقـع على احلكومة التزام تقدمي تقارير عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ احلقوق واحلريات اليت                ٢٠٠٣/٢٠٠٤عـامي   

 هبذه املتطلبات املتعلقة بالتقارير  ليشيت يف الوفاء-وقد نوقشت التحديات اليت ستواجهها تيمور . تعهدت حبمايتها
 ليشيت على أن تبدأ نظاماً جديداً إلعداد       -مـع مفوضـية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وبعدها صمَّمت تيمور            

اليت ") املبادئ التوجيهية (" )١٦٣("مشروع املبادئ التوجيهية املنسَّقة إلعداد التقارير     "وتقـدمي الـتقارير يستند إىل       
ية واعُتمدت يف االجتماع السادس عشر لرؤساء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان يف              أصـدرهتا املفوض  

 والغرض من هذه املبادئ التوجيهية هو تبسيط عملية إعداد وتقدمي التقارير بإزالة االزدواج         .٢٠٠٤يونيه  /حزيران
 .أة مبوجب املعاهداتوجتنُّب التجزئة وتعزيز التماسك بني املعاهدات ونظام اهليئات املنش

                                                      

 )١٦٣( HRI/MC/2004/3. 
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 اقترحت وزارة الشؤون اخلارجية خطة عريضة ومرنة تتألف من مخس مراحل لكفالة الوفاء              ٢٠٠٤ويف   -٣٤٦
 :وهذه املراحل هي. بالتزامات احلكومة يف تقدمي التقارير مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

 التخطيط األّويل؛ :املرحلة األوىل !

 ي والتعميم االجتماعي لعملية املعاهدات والتقارير؛اإلطالق الرمس :املرحلة الثانية !

 املشـاورات الوطنـية واجملتمعـية جلمـع البيانات ألغراض التقارير اخلاصة             :املرحلة الثالثة !
 باملعاهدات؛  

 املشاورات بني الوزارات بشأن مشاريع التقارير؛ :املرحلة الرابعة !

 ية وتقدمي التقارير إىل األمني العام وجلان حقوق        عملية التحرير واملراجعة النهائ    :املرحلة اخلامسة !
 اإلنسان؛  

 .اجملتمعي/التعميم االجتماعي للتقارير على الصعيد اجلماهريي :املرحلة السادسة !

وبعد تقدمي تقارير املعاهدات إىل جلان حقوق اإلنسان املعنية يتم اختاذ خطوات أخرى لالستجابة لقوائم                -٣٤٧
وطوال عملية صياغة   . ات يف هناية املطاف، اليت تقترحها جلنة حقوق اإلنسان املعنية         القضـايا، وكذلـك التوصي    

التقرير شارك بنشاط يف عملية مجع البيانات منسقا حقوق اإلنسان واملسائل اجلنسانية اللذان عينهما رئيس الوزراء 
عزيز املساواة يف صياغة تقارير     ملساعدة وزارة اخلارجية ومكتب مستشار رئيس الوزراء املعين حبقوق اإلنسان وت          

ومع ذلك سيتطلب األمر يف املستقبل مواصلة تدريب ودعم هاتني اجلهتني التنسيقيتني            . احلكومة بشأن املعاهدات  
لتمكيـنهما مـن االستجابة بفعالية أكرب اللتزاماهتما يف موضوعات التقارير وتعزيز قدرهتما على تعميم منظور                

 .ل منهمااحلقوق يف جماالت اختصاص ك

 عملية إلقامة أساس اجتماعي لعملية التقارير ٢٠٠٥يوليه / ومتوز٢٠٠٤ديسمرب /وجرت يف كانون األول -٣٤٨
 :واملشاورة للسماح جبمع بيانات لصياغة التقارير وكانت العملية على النحو التايل

ركني أوالً، االضـطالع باجـتماعات متهـيدية يف كل املقاطعات الثالث عشرة لتعريف املشا              !
بالـتزامات احلكومـة يف موضوعات التقارير وتشجيع املشاركة على صعيد املقاطعات يف هذه          

 العملية، وخاصة لتقدمي املعلومات والتعليقات الالحقة عن مشاريع تقارير احلكومة؛

أفرقة التركيز اإلقليمية مع ممثلي احلكومة وبقدر أقل مع /وثانياً، ُنظّمت سلسلة من حلقات العمل !
ـ  جلمع املعلومات لوضع الوثيقة األساسية     ) بسبب احلضور احملدود  (نظمات غـري احلكومـية      امل

 .املشتركة والوثائق اخلاصة بكل معاهدة

وعلى سبيل . واسُتهِدفت أفرقة التركيز اإلقليمية من أجل مجع البيانات اخلاصة بوثيقة واحدة يف كل زيارة -٣٤٩
ات التركيز جلمع البيانات للوثيقة األساسية املشتركة مع عقد اجتماعات املثال ُعقدت يف البداية سلسلة من جمموع

الحقة جلمع املعلومات لوثيقة اتفاقية حقوق الطفل مث ُعقدت جمموعة أخرى من االجتماعات لوثيقة اتفاقية القضاء 
اجملتمع املدين وممثلي وتباينت مشاركة املرأة و. وُعقدت مخسة اجتماعات إقليمية لكل حالة. على التمييز ضد املرأة
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ففي بعض احلاالت كانت مشاركة اجملتمع املدين مرتفعة يف حني كانت           . اجملموعـات الضـعيفة يف كل اجتماع      
ومت حتديد الزيارات اإلقليمية حسب القدرة اللوجستية وليس حسب         . املشـاركة حمدودة جداً يف حاالت أخرى      

وجرت زيارة واحدة مبنطقة جيب أوكوسي بسبب موقعه     . ياًالـتجّمعات اإلداريـة اليت تعترف هبا احلكومة رمس        
 .اجلغرايف املعزول

 ليشيت بأمهية مشاركة اجملتمع املدين يف عملية إعداد وتقدمي تقارير حقوق            -وتعـترف حكومـة تيمور       -٣٥٠
 مبوجب حقوق اإلنسـان باعتبار ذلك طريقة لضمان التوازن يف املنظور اخلاص بتقدُّم احلكومة يف تنفيذ التزاماهتا              

وقد ظلت احلكومة تؤّيد دائماً التعاون مع اجملتمع املدين يف عملية إعداد وتقدمي التقارير بقدر اإلمكان،                . اإلنسان
 .ويف الوقت نفسه مراعاة مبدأ وقيمة استقالل اجملتمع املدين وانفصاله ذاتياً عند تقدمي التقارير أو تقارير الظل

هدات خطوات كثرية لتشجيع مشاركة اجملتمع املدين يف إعداد وتقدمي التقارير           واختـذ فريق تقارير املعا     -٣٥١
حيث وجَّه دعوات كثرية إىل اجملتمع املدين حلضور حلقات العمل الوطنية واإلقليمية وتقدمي معلومات إلدخاهلا يف                

 اجملتمع املدين يف    وشّجعت احلكومة أيضاً األمم املتحدة والوكاالت األخرى لدعم منظمات        . مشـاريع الـتقارير   
وأمثرت هذه اجلهود مسامهات كبرية من اجملتمع       . صياغة استراتيجيات للمشاركة يف عملية إعداد وتقدمي التقارير       
 .املدين وأمثرت، بدرجة أقل، تعليقات على مشاريع التقارير ذاهتا

فال واملرأة واملعّوقون   وقـد ُوضـعت أمهية كربى أيضاً على مشاركة اجملموعات الضعيفة مبا فيها األط              -٣٥٢
ويف بعض احلاالت مثل برناجمي اتفاقية حقوق الطفل        . واملهاجرون ألهنم أكثر عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان      

واتفاقـية القضـاء على التمييز ضد املرأة، كانت املبادرات اهلادفة إىل تشجيع مشاركة األطفال والنساء ناجحة                 
ويف مناسبات أخرى، وبسبب غياب املبادرات اهلادفة ملشاركة . موعتنيووردت مسـامهات قـيِّمة من هاتني اجمل    

اجملموعـات على صعيد املقاطعات، مل يتمكن األشخاص الضعفاء من مجيع اجملموعات، مبا فيها النساء واألطفال                
 .واملعّوقون وكبار السن، من حتقيق املستوى املرغوب من املشاركة هلذه اجملموعات الضعيفة بالتحديد

ومن الواضح أن النظام املتكامل إلعداد وتقدمي تقارير املعاهدات املعروض يف املبادئ التوجيهية يهدف إىل  -٣٥٣
ومع ذلك ورغم امليزة الواضحة     . تقليل العبء على الدول من ناحية إزالة االزدواج يف التقارير وتفتيت العمليات           

 وهي بلد مستقل حديثاً     - ليشيت   -للحقوق، فإن جتربة تيمور     هلـذا النظام باعتباره حتليالً أكثر تكامالً ومشوالً         
 كانـت تتمثل يف أن عملية إعداد وتقدمي تقارير املعاهدات مبوجب املبادئ التوجيهية ظلت       -مبـوارد حمـدودة     

وُيِربز ذلك ضرورة استمرار    . مشـروعاً كثيف املوارد وأن املبادئ التوجيهية تتطلب صياغة مفهومية أكرب بكثري           
مكانات لكفالة تكييف منهجيات إعداد وتقدمي التقارير إلجناز أهدافها واحلصول على دعم كاٍف من مفوضية               اإل

 .حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل لدعم هذا اجلهد

 خطة العمل الوطنية بشأن حقوق اإلنسان واملعلومات األخرى املتصلة حبقوق اإلنسان -هاء 

امل املعين خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وعيَّن مستشاره لشؤون          أنشـأ رئـيس الوزراء الفريق الع       -٣٥٤
 كانون  ١٢ و ١١ويف  . حقوق اإلنسان بقيادة الفريق العامل لترويج وصياغة خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان           

 نظَّـم مكتب مستشار حقوق اإلنسان حلقة دراسية استشارية دولية عن صياغة خطط              ٢٠٠٣ديسـمرب   /األول
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وأدت هذه احللقة الدراسية إىل تعريف الفريق العامل واجملتمع املدين واحلكومة باخلطوات املطلوبة لصياغة              . لالعم
وكانـت أهم توصية هلذه احللقة الدراسية هي تعيني منسقني حلقوق اإلنسان يف مجيع الوزارات               . هـذه اخلطـة   

 .)١٦٤(وإدارات الدولة واملقاطعات

بدأت محلة وطنية للتوعية االجتماعية خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان           )١٦٥(٢٠٠٤مايو  / أيار ٣ويف   -٣٥٥
وبعد هذه األنشطة كانت مهمة الفريق . وذلك بتنظيم حلقة عمل عن مجع البيانات الالزمة ملنسقي حقوق اإلنسان

ية حلقوق العـامل هي أن يفهم أوالً مث يشرح للجمهور األوسع من اإلدارة والسكان كيف أن خطة العمل الوطن             
وأكد رئيس الوزراء ذلك للفريق العامل      . )١٦٦(اإلنسان هي مشروع وطين يشمل الدولة واحلكومة واجملتمع املدين        

ويف الوقت نفسه   .  عندما اجتمع مع الفريق وطالب أعضاءه بأداء دور أكثر نشاطاً          ٢٠٠٤يولـيه   / متـوز  ١٧يف  
 )١٦٧( احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     عن ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٥ و ٢٤ُعقدت حلقة دراسية هامة يف      

 .يف سبيل التوعية االجتماعية بالعهد وإبراز أمهية خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان بالنسبة للدولة

وكانـت املهمـة التالـية على فريق العمل هي صياغة جدول زمين للحلقات الدراسية وحلقات العمل         -٣٥٦
وُعقدت . الصعيد اإلقليمي من أجل مناقشة أهداف وضع خطة العمل الوطنية         وجلسـات االستماع العامة على      

، وبوبونارو وإيرمريا   )١٦٨( يف باوكاو  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٢يوليه إىل   / متوز ٢٢احللقات الدراسية اإلقليمية من     
وشارك يف ذلك مكتب مستشار     . )١٧١( وأوكوسي )١٧٠( وماليانا )١٦٩(ولوس بالوس وليكيسا وماناتوتو وموبيسي    

 .)١٧٢(س الوزراء حلقوق اإلنسان بأكمله والفريق العامل والسلطات الوطنية واحمللية وأعضاء الربملان الوطينرئي

                                                      

، بعد توصية احللقة الدراسية االستشارية عن صياغة        ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٦قـرر رئـيس الوزراء يف        )١٦٤( 
وتقع على هذا الشخص    . اإلنسانخطـط العمل، أن يطلب من كل وزارة ووكيل وزارة تعيني شخص يكون منسقاً حلقوق                

مسـؤولية العمل بشأن املوضوعات املتصلة حبقوق اإلنسان وقضايا احلكم الرشيد يف تعاون وثيق مع مستشار حقوق اإلنسان                  
 .وحتت تنسيق معه

 .، القاعة التذكارية، ديلي٢٠٠٤مايو / أيار٧-٣حلقة عمل بشأن مجع البيانات،  )١٦٥( 

 .وحتتاج عملية التوعية االجتماعية إىل وسائط اإلعالم أيضاً. طوال عدة أشهرمت تنظيم عدة اجتماعات  )١٦٦( 

، اجمللس  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٥ و ٢٤حلقـة دراسـية عـن احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية،            )١٦٧( 
 .الوطين، باليد، ديلي

 .ملقاطعات باوكاو ولوس بالوس وفيكيكي وماناتوتو )١٦٨( 

 . ليما-و وسام وأينارو وكوفا ملقاطعات آيلي )١٦٩( 

 .ملقاطعات ماليانا وإيرمريا وليكيسا )١٧٠( 

 .ملقاطعات نيتيـيب وباسايب وأوسيلو وبانيت ماكاسار )١٧١( 

وقد أظهرت  . مـن املهم التأكيد على أن ذلك تطلَّب حتضرياً كبرياً قبل كل حلقة دراسية وأثناءها وبعدها                )١٧٢( 
وتطلب األمر  . طلوبة لكل حلقة دراسية القدرة احلالية لتنظيم هذا النوع من األنشطة          االحتـياجات اللوجسـتية والبشـرية امل      

 .استعمال مروحية تابعة لبعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية
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وكان احلوار بني الفريق العامل والسكان يستند من ناحية إىل احملاضرات اليت ألقاها أعضاء الفريق العامل،  -٣٥٧
ومن هذه األسئلة تبيَّن للفريق     . قدَّمة من املشاركني  ومـن ناحـية أخرى إىل األسئلة والتعليقات واالقتراحات امل         

 .العامل ضرورة حتسني الشرح املقدَّم للسكان عن العالقة بني حقوق والتزامات املواطن

وأدرك الفريق العامل أيضاً أنه من املهم إقامة صلة بني خطة التنمية الوطنية وخطة العمل الوطنية حلقوق                  -٣٥٨
 .لصلة يف أن احلق يف احلرية من الفقر واحلد من الفقر ميثالن هدفاً أساسياً يف خطة التنميةاإلنسان، وتتمثل هذه ا

وقبل بداية محلة جلسات االستماع العامة بشأن خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان نظم مكتب مستشار  -٣٥٩
 زمين واستراتيجية؛ ومت     من أجل إعداد خطوط توجيهية وجدول      )١٧٣(حقوق اإلنسان اجتماعاً مع الفريق العامل     

وكانت املوضوعات الغالبة اليت مت اختيارها هلذه       .  لعقد هذه االجتماعات   )١٧٤(اختـيار سـبع مقاطعات فرعية     
 .اجللسات هي التعليم والصحة والعدالة واألمن والزراعة والبنية األساسية

هم ملعىن حقوق اإلنسان     ليشيت إىل ف   -وأظهـرت هذه احلملة مدى صعوبة توصل أغلبية سكان تيمور            -٣٦٠
وقد جتاوزت أعداد احلاضرين يف هذه احللقات الدراسية        . وكـيف أن هـذه احلقوق تتداخل يف حياهتم اليومية         
 . ، مع مشاركة واسعة من خمتلف اجملموعات واألعمار)١٧٥(اإلقليمية وجلسات االستماع اإلقليمية كل التوقعات

ر واحد جممَّع عن املقاطعات شكل فيما بعد التقرير األساسي الذي ومت ترتيب املعلومات املتجمعة يف تقري -٣٦١
، وُنظمت حلقة دراسية عن احلقوق املدنية والسياسية يف         )١٧٦(اسـتندت إليه خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان       

 إلقامة توازن يف مفاهيم الناس للحقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية           ٢٠٠٥فـرباير   / شـباط  ٢٥ و ٢٤
وقرر رئيس الوزراء أيضاً يف إطار اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان تنظيم حلقة دراسية عن              . واالجتماعية والثقافية 
وبعد هذه احللقة .  كطريقة لتعزيز وصياغة سياساهتا يف احلكم الرشيد٢٠٠٥مارس / آذار١١الرتاهة يف الدولة يوم 

رزت احلاجة إىل حتسني قدرة املوظفني املدنيني يف        الدراسـية مت تنظـيم مثـاين حلقـات عمل ملدة نصف يوم أب             
 .موضوعات احلكم الرشيد

ومـع مـراعاة احلاجة إىل مواصلة احلوار مع اجملتمع املدين وفعاليات الدولة نظم مكتب املستشار حلقة                  -٣٦٢
ديسمرب / األول  كانون ٢ و ١يف ديلي يومي    " دور اجملتمع املدين يف تعزيز السالم والدميقراطية      "دراسـية دولية عن     

وحددت هذه احللقة الدراسية املنظور الذي ينبغي أن يتخذه البلد يف معاجلة قضايا مثل التعليم واألحزاب . ٢٠٠٥
 .السياسية واملسائل الدينية ودور املعارضة واملشاركة النشطة من جانب اجملتمع املدين

                                                      

 .٢٠٠٤أغسطس / آب١٤ُنظم االجتماع يف  )١٧٣( 

 . وأوسو وباسايب وفاتومني بويليكو وبازارتييت وباليبو وتوتواال-كانت املقاطعات الفرعية هي هاتو  )١٧٤( 

 . شخص على األقل من كل أحناء البلد١ ٢٠٠حضر  )١٧٥( 

 . تتطلب كل هذه الوثائق عمليات إعداد وحتليل وجتهيز وترمجة )١٧٦( 
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من احلقيقة إىل   " األوىل حواراً حتت عنوان      وبعـد هذه احللقة الدراسية أُطلقت مبادرتان هامتان، كانت         -٣٦٣
 ليشيت على بنائها مع     -وهـي مناقشة مفتوحة استمرت يوماً واحداً عن العالقات اليت تعمل تيمور             " الصـداقة 
دور األحزاب السياسية ووسائط اإلعالم يف " عن ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣ و٢٢وستجري املبادرة الثانية يف    . جرياهنا

. وهدف هذه احللقة الدراسية هو مواصلة احلوار بني فعاليات الدولة واجملتمع املدين ". ميقراطيةتعزيـز السالم والد   
والغـرض منها توضيح ترابط كل هذه األنشطة وإبقاء خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان يف أذهان الناس من                  

 األساسي الذي تستند إليه     ناحـية، ومن ناحية أخرى مساعدة مستشار حقوق اإلنسان يف إثراء مشروع التقرير            
 . خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان

ويف العملـية اجلارية لصياغة خطة العمل قام الفريق العامل بتعيني ستة قطاعات رئيسية تتطلب اهتماماً                 -٣٦٤
 . الصحة والتعليم والعدالة والزراعة والبنية األساسية واألمن: خاصاً على صعيد حقوق اإلنسان وهي

ورغم أن خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان ال تزال يف شكل مسودة إىل حد كبري فمن املتوقع أن تشري  -٣٦٥
بالتحديد إىل التزام احلكومة بتنفيذ برامج منع العنف املرتيل واختاذ تدابري ملكافحة العنف القائم على أساس جنساين 

ومن املتوقع أيضاً اختاذ تدابري إضافية      . الهلم جنسياً ومكافحـة التجاوزات ضد املرأة واألطفال واملراهقني واستغ       
وسيتم تقدمي مزيد من    . حلمايـة األطفـال يف عمليات التبين الدولية واللجوء إىل تدابري الستئصال عمل األطفال             

 املساعدة للمواطنني التيموريني الذين يعيشون ويعملون يف اخلارج إىل جانب سّن تشريع يتصل باألجانب، مبا فيهم
 . ليشيت-الالجئون، الذين يعيشون يف تيمور 

وباإلضافة إىل ذلك ستتخذ تدابري حلماية وتعزيز حقوق اجملموعات األخرى من األشخاص الضعفاء مثل               -٣٦٦
كبار السن، إىل جانب زيادة احلماية املقدَّمة من أجل إحراز تقدم يف إعمال بعض احلقوق االجتماعية االقتصادية                 

 .اإليدز/اية من فريوس نقص املناعة البشريمثل الصحة واحلم

ومن املتوقع أن ينتهي مكتب مستشار رئيس الوزراء حبقوق اإلنسان بصياغة املشروع األول خلطة العمل                -٣٦٧
 .)١٧٧( رهناً بتوفر التمويل٢٠٠٦مايو /الوطنية حلقوق اإلنسان يف أيار

 إلنسانمتابعة املؤمترات وبرامج العمل واإلعالنات اخلاصة حبقوق ا

 بعد إعالن من سعادة السيد كويف عنان األمني         ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٠ ليشيت متاماً يف     -اسـتقلت تيمور     -٣٦٨
وشهد هذا احلفل نقل السيادة من   .  ديلي -العـام لألمم املتحدة يف حفل رمسي إلعالن االستقالل يف تاسي تولو             

 ليشيت الدميقراطية، وبذلك متت استعادة االستقالل الذي        - إدارة األمم املتحدة االنتقالية إىل قادة مجهورية تيمور       
 .١٩٧٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨أُعلن من جانب واحد يف ديلي يوم 

حيث ( ليشيت -وكان مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات هو املؤمتر العاملي األول الذي ُمثلت فيه تيمور  -٣٦٩
 ليشيت يف   -وشاركت تيمور   ). أمارال، وزير النقل واالتصاالت   مثـلها سـعادة السـيد أوفيديو دي خيسوس          

                                                      

 .٢٠٠٥ للخطة، Powerpointالعرض احلاسويب  )١٧٧( 
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اجـتماعات بارزة أخرى مثل مشاركتها للمرة األوىل يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة والذكرى                
مارس / آذار ١١فرباير إىل   / شباط ٢٨العاشـرة السـتعراض وتقييم إعالن ومنهاج عمل بيجني يف نيويورك يوم             

 ليشيت يضم ممثالً عن وزارة الصحة ورئيس قسم املوظفني من مكتب تعزيز املساواة              -كان وفد تيمور    و. ٢٠٠٥
 . وكذلك مدير املشروع اجلاري يف إطار مكتب مستشار رئيس الوزراء بشأن العنف القائم على أساس جنساين

ا كما اشترك يف رعاية تلك      وشارك الوفد يف سلسلة من مناقشات املائدة املستديرة عن عدد من القضاي            -٣٧٠
 ليشيت، مبا فيها قرارات بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف           -القـرارات الـيت تتصل بصفة خاصة بتيمور         

السياسـات والـربامج الوطنـية والنهوض االقتصادي باملرأة ومشاركة املرأة يف عمليات حفظ السالم واالجتار                
كبرية جداً من املشاركة يف هذه املؤمترات نظراً ألهنا أتاحت للحكومة           واستفادت احلكومة استفادة    . باألشخاص

 . فرصة التعلم من جتارب البلدان األخرى

 ليشيت بشأن النهوض حبقوق املرأة      -وأبـرز الوفـد يف بـيانه الوطين التقدم الذي مت إحرازه يف تيمور                -٣٧١
حظ الوفد خاصة أمهية العمل لتحقيق كل األهداف        وال. واألنشطة اجلارية واملقبلة ملكتب مستشار رئيس الوزراء      

 . اإلمنائية لأللفية

وأكد املؤمتر على أمهية استعمال الصكوك الدولية مثل اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة ومنهاج عمل  -٣٧٢
 هناية املطاف إىل بيجني واألهداف اإلمنائية لأللفية بوصفها إطاراً مفاهيمياً لوضع برامج وسياسات وطنية هتدف يف

وكما جاء أعاله بدأت احلكومة فعالً من خالل مكتب         . حتقيق املساواة بني املرأة والرجل وإىل القضاء على الفقر        
مستشار رئيس الوزراء عملية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وبرامج لالستثمارات القطاعية وخطة العمل السنوية             

 . القطريةومبادرات االستراتيجيات والربامج

وتشمل األوليات الوطنية اليت تناظر اجملاالت احلامسة يف منهاج عمل بيجني التأكيد اجلاري على مكافحة                -٣٧٣
وقد مت . الفقر وتعزيز اإلمكانات االقتصادية للمرأة وتعزيز القدرة الوطنية ملعاجلة العنف القائم على أساس جنساين

تفصيل يف األجزاء اخلاصة بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وكذلك يف           إبراز هذه اجملاالت بالفعل مبزيد من ال      
 . الوثيقة اخلاصة باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة

 ليشيت هي القمة العاملية املعنية باألهداف اإلمنائية        -وكان أحدث املؤمترات العاملية اليت ُمثلت فيها تيمور          -٣٧٤
ففي هذا املؤمتر أكد زعماء العامل التزامهم . ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٢يويورك من لأللفية واليت ُعقدت يف ن

بنهج تعدد األطراف كوسيلة لتغيري حياة الشعوب يف كل أحناء العامل ويف كل قطاعات اجملتمع من خالل التنمية                  
 .التدرجيية واملستدامة واحلد من الفقر مث استئصاله يف هناية املطاف

 ليشيت تأكيدها، من خالل ممثلها سعادة الدكتور ماري الكاتريي رئيس      -دت حكومـة تـيمور      وأعـا  -٣٧٥
 ليشيت يف إطار اجلهود العاملية لتحسني حياة مجيع -الوزراء، بالعمل جبد لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية يف تيمور 

 .الشعوب يف كل أحناء العامل ويف كل القطاعات مبا يف ذلك حقوق اإلنسان
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  األحكام املوضوعية املتطابقة-ثالثاً 

 )١٧٨(املساواة وعدم التمييز -ألف 

 ليشيت كطرف فيها على - من الدستور كما تنص املعاهدات األساسية اليت تشترك تيمور ١٦تنص املادة  -٣٧٦
 : عدم التمييز ضد أي شخص استناداً ألي من االعتبارات التالية

  ليشيت-دستور تيمور  اناملعاهدات األساسية حلقوق اإلنس
 اجلنس ! اجلنس !
 اللون/العنصر ! اللون !
 األصول العرقية ! األصول العرقية أو الوطنية أو االجتماعية !
 غري متاح ! السن !
 اللغة ! اللغة !
 املعتقدات السياسية أو األيديولوجية ! الرأي السياسي أو غريه !
 الدين ! املعتقدات الدينية !
 عاقةاإل !
 اإليدز/HIVالشخص املصاب بفريوس  !

 احلالة البدنية أو الذهنية !

 غري متاح ! املولد !
 احلالة الزوجية ! احلالة الزوجية !
 غري متاح ! املواطَنة !
مثل الوضع  (أو أيـة اعتـبارات خاصـة أخرى          !

 )االقتصادي، أو امللكية، أو مركز العمل
 دياملركز االجتماعي أو االقتصا !
 التعليم !

 من الدستور على املساواة يف احلقوق وااللتزامات بني النساء والرجال يف مجيع جماالت              ١٧وتؤكد املادة    -٣٧٧
فإن الدولة مسؤولة عن    ) ي (٦ومبوجب املادة   . احلياة األسرية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية     

 ".رص بني النساء والرجالتعزيز وضمان املساواة الفعلية يف الف"

من االتفاقية الدولية للقضاء ) أ (٢وتتفق كل من هذه املواد مع التزامات الدول األطراف احملّددة يف املادة  -٣٧٨
بتجسيد مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف "عـلى مجـيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهو االلتزام الذي يقضي      

يف " املساواة"ال يتساوى مع فكرة     " املساواة يف الفرص  "يالحظ، مع االحترام، أن مبدأ      ، ولكن   "الدساتري الوطنية 
ذلك أن فكرة املساواة تشمل كذلك املساواة يف املركز، وهو أمر ال يعكسه الدستور يف الوقت                . معناها الكامل 

 من اتفاقية ٢ملقترحة يف املادة ومن أجل ذلك، فإن الدستور قد ال يتوافق بشكل تام مع املساواة الكاملة ا. احلاضر
 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

                                                      

 .انظر املرفق الثالث، تعريفات )١٧٨( 
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 انظر (ويـنظر الدسـتور إىل املساواة الكاملة يف احلقوق بني النساء والرجال يف إطار العالقات األسرية                  -٣٧٩
 يف عالقة الزواج، وهو ، كما هو احلال، على سبيل املثال، يف بدء أسرة جديدة أو فيما يتعلق بالدخول )٣٩املادة 

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          ١٦مـا يتفق مع عدٍد من األحكام الواردة يف املادة           
كما يدعم الدستور أيضاً املساواة بني النساء والرجال فيما يتعلق باحلقوق السياسية، وبالتحديد فيما يتعلق . املرأة

، وكذلك يف جماالت أساسية من احلياة االجتماعية        ))٢ (٦٣انظـر املادة    (ياسـية   بالوصـول إىل املراكـز الس     
، والضمان االجتماعي واملساعدة    )٥٠انظر املادة   (واالقتصادية، مبا يف ذلك احلق يف العمل واحلق يف اختيار املهنة            

يقة احملددة املتعلقة باتفاقية    ، وكلها ستناقَش بقدر أكرب من التفصيل يف الوث        )٥٨املادة  (، والتعلـيم    )٥٦املـادة   (
 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

على التوايل على ضمان متّتع األطفال جبميع       ) ٣(و) ٢ (١٨وفـيما يتعلق حبقوق األطفال، تنص املادتان         -٣٨٠
 عن التمتع باملساواة يف     احلقوق املقَّرة عاملياً ومجيع احلقوق الواردة يف املعاهدات اليت صادقت عليها الدولة، فضالً            

 .احلقوق واحلماية االجتماعية لألطفال املولودين يف إطار الزواج أو خارج إطار الزواج

الشخص املعاق يتمتع بنفس احلقوق     " من الدستور أن     ٢١وفـيما يتصل باملواطنني املعاقني، حتّدد املادة         -٣٨١
 فيما يتعلق باحلقوق والواجبات اليت ال يستطيع أن         وخيضـع لـنفس الواجبات شأنه شأن املواطنني اآلخرين، إال         

وعلى الدولة أن تعزز محاية املواطنني املعاقني بالقدر املمكن عملياً ووفقاً           . ميارسـها أو يؤديهـا بسبب اإلعاقة      
 ."للقانون

ملنتظر فعلى سبيل املثال، ينص القانون ا     . وهـناك عدد مهم من القوانني الداخلية اليت حتمي ضد التمييز           -٣٨٢
ال جيوز التمييز ضد األفراد بالفعل أو بعدم الفعل على أساس اجلنس أو           "صـدوره بشـأن العنف املرتيل على أنه         

 بشأن سلطات اجملتمع اهتماماً خاصاً للمرأة فيما يتعلق         ٥/٢٠٠٤ويعطـي مرسوم القانون رقم      . )١٧٩("السـن 
 تكون فيها النساء ضحايا للعنف، وال سيما العنف         باملسـاواة يف املركز أو احلقوق، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت           

دعم املبادرات الرامية إىل    " بغرض   لرؤساء اجملالس القروية  ويف هذه احلالة، يعطي القانون اختصاصاً حمدَّداً        . املرتيل
)). ز( ٨انظر املادة   " (إنشاء اآلليات حلماية ضحايا العنف املرتيل     "، وتسهيل   "رصد ومحاية ضحايا العنف املرتيل    

 .وتوضح هذه األحكام عزم احلكومة على تعزيز حقوق املرأة والتعامل مع مشكلة العنف املرتكز على اجلنس

حترمي التمييز يف   "ويف جمـال التوظـيف، يؤكد قانون العمل احلايل والقانون املقترح بشكل واضح على                -٣٨٣
بني النساء والرجال للعمل املتساوي يف    التوظـيف وشـغل الوظـائف، وخاصة فيما يتعلق باملساواة يف األجور             

 .)١٨٠("القيمة

 

 
                                                      

 ).٢٠٠٦منتظر صدوره، (خلاص بالعنف املرتيل  بشأن مبدأ املساواة، القانون ا٦القسم  )١٧٩( 

 . من القانون٣انظر القسم  )١٨٠( 
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وال . )١٨٢( أو بشكل غري مباشر)١٨١(إن التمييز هو أحد اآلفات اليت تصيب كل جمتمع سواًء بشكل مباشر -٣٨٤
ميكن القول إن مجيع حاالت الضرر اليت تواجهها جمموعات معّينة تشكل متييزاً يف الواقع، ومن مث فقد يكون من                   

وإذا وضعنا هذه النقطة يف االعتبار، فإن هذا        . تحديد بشكل قطعي ملا ميكن وما ال ميكن اعتباره متييزاً         الصعب ال 
التقرير حيدِّد احلاالت اليت تواجه فيها جمموعة معّينة نوعاً حمدداً من الضرر، ولكن التقرير ال خيلص إىل حتديد أٍي                   

 .من هذه احلاالت اليت ميكن بالفعل اعتبارها متييزاً

 : ليشيت ما يرتكز منها على أساس-ومن أبرز أشكال الضرر اليت يالَحظ انتشارها يف تيمور  -٣٨٥

 ُيعـد التميـيز بسبب اجلنس هو أكثر أشكال الضرر السائدة واليت تواجهها جمموعة معيَّنة يف    . اجلـنس  -٣٨٦
ياسية والوصول إىل آليات     ليشـيت، وخاصـة يف جماالت التعليم والتوظيف والصحة، واملشاركة الس           -تـيمور   
وتستعرض الوثيقة احملددة اخلاصة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بشكل أكثر             . )١٨٣(العدالـة 

 .تفصيالً احلاالت اليت يعترب التمييز على أساس اجلنس موجوداً فيها

 من التمييز، على الرغم من قبول املمارسة  ومتـثل املمارسـة والثقافة التقليدية جماالً آخر تعاين فيه املرأة           -٣٨٧
ومن مث تنتشر حاالت التمييز ضد املرأة يف        . والثقافة التقليدية يف الغالب كعنصر حموري يف حياة وشخصية األمة         

ومن األشكال األخرى للتمييز غري املباشر واليت حتد قدرة املرأة على املشاركة            . الـزواج ويف العالقـات األسرية     
يف احلياة االجتماعية والسياسية االقتصار يف توريث ملكية األرض على الذكور من الذرية، والنظام              بشكل كامل   

الذي يقضي بأن تقوم أسرة الرجل بدفع مهر إىل أسرة العروس كثمن للحصول عليها، والتركيز على بقاء املرأة                  
م احمللي، ويرد مناقشتها بقدر أكرب من       وقد استرعت هذه املسائل املعقدة قدراً كبرياً من االهتما        . داخـل البيت  

التفاصيل يف القسم املتعلق بالزواج واحلياة األسرية الوارد أدناه وكذلك يف الوثيقة احملددة املتعلقة باتفاقية القضاء                
 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 القدماء فقدوا فرصتهم يف من األمور اليت ميكن اجلدل حوهلا أن احملاربني. مركز الشخص كمحارب سابق -٣٨٨
واحملصلة هي أن بعض هؤالء احملاربني . التعليم والتطور املهين نتيجة التزامهم امللحوظ بالكفاح من أجل االستقالل

مقـيدون اآلن يف قدرهتـم على املشاركة بشكل كامل يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، وال سيما فيما يتعلق                  
وهناك عدد من التدابري األساسية املوضوعة بقصد التعامل مع هذه احلاالت من الضرر         . باملشاركة يف سوق العمل   

 .اليت يواجهها هؤالء احملاربون، وترد مناقشتها يف القسم الوارد أدناه واملتعلق بتدابري القضاء على التمييز

                                                      

ينشـأ التمييز املباشر حني تكون هناك جمموعة واحدة مميزة على غريها بشكل صريح، كما حيدث مثالً يف                   )١٨١( 
 .ختصيص املوارد

ولكن اآلثار الناجتة عن السياسة     ينشـأ التمييز غري املباشر عندما ال تكون الفوارق بني اجملموعات واضحة              )١٨٢( 
وقد يكون أحد األمثلة على ذلك هو قرار السلطات احمللية بإصدار شهادات ميالد لألطفال الذين               . تفضل جمموعة على أخرى   

فعلى الرغم من أن هذا ليس متييزاً صرحياً، إال أن من آثاره السماح لألطفال الكاثوليكيني فقط باحلصول                 . جرى تعميدهم فقط  
 .ى شهادات ميالد، وهو ما يعين وجود متييز غري مباشر على أساس املعتقدات الدينيةعل

 .وقد برز ذلك يف جمموعات التركيز اإلقليمية يف مجيع أحناء البالد )١٨٣( 
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متالك األرض واملشاركة  ليشيت قيود خمتلفة على حقوق األجانب يف ا-توجد يف تيمور . األصول الوطنية -٣٨٩
وهذه احلاالت من التمييز على أساس املواطنة وحاالت احلرمان احملتملة اليت يواجهها األجانب . يف احلياة السياسية

نتيجة لذلك تعترب مربرة وال تشكل متييزاً ألهنا تقتصر على جماالت حمددة جيب أن يكون للمواطن فيها عالقة دائمة 
ويعترب القيد املفروض على    . ضعاً للمسؤوليات املدنية اليت يستتبعها االنتماء إىل الوطن       مـع الدولة وأن يكون خا     

متلـك األجانب لألراضي من األمور الضرورية كذلك لضمان عدم تضرر املواطنني التيموريني نتيجة لعدم تكافؤ     
 .القوة الشرائية بينهم وبني األجانب

مها لغة التيتوم واللغة الربتغالية، أما لغة هباسا إندونيسيا واللغة اإلنكليزية  اللغتان الرمسيتان يف الدولة .اللغة -٣٩٠
وُتستخَدم اللغة الربتغالية بشكل بارز يف شؤون الدولة، باعتبارها اللغة األكثر           . )١٨٤(فيعـترف هبما كلغيت عمل    

ات احلكومة ُتكَتب يف الوقت     ومن مث فإن القوانني وسياس    . تقدمـاً مـن الناحية التقنية من بني اللغتني الرمسيتني         
كما أن إدارة قطاع العدالة تتم يف الغالب باللغة         ) مع وجود بعض الترمجات بلغة التيتوم     (احلاضر باللغة الربتغالية    

 .الربتغالية إىل أقصى حٍد ممكن

لة فقط من   فالق. ومل يكن إدراج اللغة الربتغالية الرمسية يف شؤون الدولة بدون مشاكل انتقالية ملحوظة             -٣٩١
وفقاً للتعداد السكاين يف عام     (السـكان هـم الذين ميكنهم استخدام اللغة الربتغالية يف التواصل بقدر من الثقة               

 يف  ١٢، تـبلغ نسبة السكان ممن تزيد أعمارهم على ست سنوات ويستطيعون الكالم والقراءة والكتابة                ٢٠٠٤
الناطقني باللغة الربتغالية يعتربون يف واقع األمر حمرومني ومقّيدين ومن مث فإن أعداداً كبرية من األفراد غري         ). املائة

وتواجه النساء مشاكل خاصة ألهنن يف . يف قدرهتم على املشاركة الكاملة يف احلياة العامة ويف جماالت صنع القرار           
 .بعض املناطق الريفية ال يستطعن التكلم بلغة التيتوم، ناهيك عن اللغة الربتغالية

تخذ احلكومة خطوات لتخفيف هذه املشاكل املقترنة باللغات من خالل إدراج التعليم باللغة الربتغالية              وت -٣٩٢
يف املدارس، وتنظيم فصول ممولة بالكامل لتدريس اللغة الربتغالية يف أغلب أماكن العمل احلكومية، وتوفري فريق                

إال أنه من املتوقع أن غري الناطقني باللغة        . قانونيةمـن املترمجني الشفويني يف احملاكم لضمان انتظام اإلجراءات ال         
 .الربتغالية سيظلون يواجهون قدراً من الضرر حىت يكتمل التحّول إىل اللغة الربتغالية بشكل فعلي

 هناك جمموعات تتبىن مواقف سياسية ختتلف عن االجتاه العام أو عن املواقف السياسية      .الـرأي السياسي   -٣٩٣
 .أهنم يعانون من الضرر نتيجة هلذا االختالف يف الرأي السياسيللقيادة ويزعمون 

 ليشيت من الدول املتساحمة دينياً إىل حٍد كبري، إال أن هناك بعض القلق الذي أثري     - تعترب تيمور    .الديـن  -٣٩٤
ل إال إذا   أثناء املشاورات على مستوى املقاطعات ألن األطفال يف بعض مناطق البالد ميكن أن ُيحرموا من التسجي               

ومثة حاالت . مـروا أوالً بطقوس التعميد الكنسي، وهو ما يعين وجود متييز غري مباشر على أساس املعتقد الديين              
. أخرى مت اإلبالغ عنها ألطفال مل يكن من املمكن احلصول هلم على جوازات سفر إال بعد تعميدهم يف الكنيسة                  

وهذا النوع من الضغط . قة احملددة املتعلقة باتفاقية حقوق الطفلوتـرد مناقشة أكثر تفصيالً هلذه القضية يف الوثي        

                                                      

 . من الدستور١-١٣املادة  )١٨٤( 
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الديين مل يكن ظاهراً للحكومة حىت وقت قريب، كما أن احلكومة لن تتسامح مع حاالت من هذا النوع إذا منت                    
 .إىل علمها يف املستقبل

 ، ٢٠٠٤سكاين لعام  وفقاً لبيانات مؤقتة مأخوذة من التعداد ال.األشـخاص املعـاقون وكـبار السـن       -٣٩٥
 يف املائة من األسر على التوايل ُتبلغ عن وجود شخص واحد يف األسرة على األقل            ٢,٤ يف املائة و   ١١,٦يوجـد   

 .)١٨٥(يعاين من إعاقة جسدية أو ذهنية

 وخاصة الذكور، تتمثل األسباب الرئيسية يف اإلصابات اجلسدية يف املرض           -وبالنسبة لكثري من البالغني      -٣٩٦
. كما ُتعترب اإلصابات املتعلقة بالعمل أيضاً أحد أسباب اإلعاقة. ادث وسوء التغذية، وشلل األطفال واجلذام  واحلو

وحـىت ميكـن إجياد الظروف العادلة واملمكنة للمحافظة على الصحة واألمن على املستوى املهين لتخفيض هذه                 
ه اخلسائر، ال ميكننا أن نتوقع سوى زيادة يف هذه املخاطر، وتوافر القدرة على دفع التعويضات املناسبة عن مثل هذ
 .)١٨٦(احلاالت من اإلصابات املتعلقة بالعمل نتيجة لزيادة ومنو قوة العمل

وبالنسبة للنساء واألطفال، هناك العديد من اإلعاقات، مثل اإلصابة بالدرن وااللتهاب الرئوي نتيجة سوء  -٣٩٧
لتغذية وعدم سالمة مياه الشرب وعدم توافر مرافق الصرف الصحي الظروف املعيشية، واليت تشمل حاالت نقص ا

 بدءاً من مرحلة ما قبل الوالدة وحىت السنوات األوىل -داخل البيوت، وقلة املرافق الصحية اليت ميكن اإلفادة منها 
ر بشكل  ويؤثر سوء التغذية وبعض األمراض، مثل مرض شلل األطفال على األطفال الُرّضع والصغا            . من الطفولة 

ومن املألوف أن تطمئن النساء يف الغالب على توفري الرعاية املمكنة لكل شخص يف األسرة قبل أن                 . )١٨٧(خاص
وترد هذه القضايا   . يـبدأن يف طلب العالج ألنفسهن، وهو ما يؤدي بالتايل إىل تفاقم األمراض الاليت ُيَصنب هبا               

قني باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز مبزيد من التفصيل يف الوثيقتني احملدَّدتني واملتعل
 .ضد املرأة

وال شك أنه يف ظل ظروف عدم تطور البنية األساسية يف الدولة، وحمدودية القدرة على الوصول جغرافياً  -٣٩٨
يشيت يواجهون حاالت    ل -إىل مجيع املناطق، وارتفاع مستويات البطالة والفقر، فإن األشخاص املعاقني يف تيمور             

                                                      

تقول فيه  ) اليونيسيف (ختـتلف هذه البيانات عّما يرد يف تقرير حديث ملنظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة              )١٨٥( 
، ولكن دون ذكر املصدر، وهو ما ميكن " يف املائة من السكان٨ إىل ٤تتراوح بني ... إن الـتقديرات العاملية املتعلقة باإلعاقة    "

وليس ). ٨٧-٨٦، ص   )٢٠٠٤(اليونيسيف  . ( ليشيت تعاين من نسبة إعاقة عالية بشكل غري عادي         -تفسـريه على أن تيمور      
ومما يدعو إىل االرتياح، أن نسبة اإلعاقات اجلسدية إىل اإلعاقات الذهنية املأخوذة            ". التقديرات العاملية "صل هذه   من املعروف أ  

انظر  (٢٠٠٢مـن بـيانات الـتعداد املؤقتة هي يف نفس حدود النسبة املأخوذة من الدراسة االستقصائية اليت أجريت يف عام              
 ).احلاشية السابقة

ـ :  ليشـيت  -تـيمور    )١٨٦(   /رنامج االسـتثمار يف القطـاع االجتماعي واملدين وقطاع محاية التراث، نيسان           ب
 .١٩، ص ٢٠٠٦أبريل 

 /بـرنامج االسـتثمار يف القطـاع االجتماعي واملدين وقطاع محاية التراث، نيسان            :  ليشـيت  -تـيمور    )١٨٧( 
 .١٨، ص ٢٠٠٦أبريل 
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وعلى الرغم من عدم توافر معلومات واضحة حول هذه النقطة، إال أن . حمدَّدة من التمييز ضدهم يف احلياة اليومية
صعوبة احلصول على فرص العمل واخلدمات، وصعوبة املشاركة الكاملة يف احلياة االجتماعية والسياسية حيتمل أن 

وقد حصلت احلكومة على معلومات غري مؤكَّدة . واجهها األفراد املعاقونتكـون ضمن الصعوبات الكثرية اليت ي      
تفيد أن األطفال من ذوي اإلعاقات والبالغني األكرب سناً يتعرضون بشكل أكرب إما الحتمال إبقائهم داخل البيت         

 .بعيداً عن املدارس واحلياة اجملتمعية، أو يوضعون يف مؤسسات اإلقامة الداخلية

ت قضـية األمراض الذهنية كأحد القضايا املثرية لقلق خاص أثناء املشاورات املتعلقة هبذه              وقـد أثـري    -٣٩٩
وكانت هناك إشارات إىل حاالت أّدى فيها نقص املرافق، مبا يف ذلك مرافق العالج النفسي لألفراد          . )١٨٨(الوثيقة

لراهن مرافق مؤمَّنة لألشخاص الذين وال توجد يف الوقت ا. املصابني بأمراض ذهنية، إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان
وقد قامت وحدة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة       . يعتـربون غري مستقرين عقلياً أو الذين ميثلون خطراً على اجملتمع          

األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية بتوثيق حاالت ألفراد قامت أسرهم أو جمتمعاهتم باحتجازهم بعد أن ظهرت 
ة اتسـمت عـادة بالعنف، وكان السبب الغالب لذلك هو عدم توافر مرافق العالج          مـنهم سـلوكيات شـاذ     

وُيـزَعم كذلـك أنه يف بعض احلاالت كانت طريقة التقييد املستخَدمة مع هؤالء األفراد تتسم                . )١٨٩(املناسـبة 
شخاص بالقسوة، ونتج عنها إصابات جسدية، وأنه يف بعض األحيان كانت الشرطة تعجز عن التدخل حلماية األ               

ومن احلاالت اليت وصلت إىل علم السلطات وأجهزة     . الذيـن يعانون من أمراض عقلية من مثل هذه االنتهاكات         
الرصد التابعة للمنظمات غري احلكومية، مثل برنامج رصد النظام القضائي، ووحدة حقوق اإلنسان التابعة لبعثات 

ى التحقيق يف مزاعم انتهاك جنسي من أٍب البنته الشابة          األمـم املتحدة املتعاقبة، حالة متثلت يف عدم القدرة عل         
 . )١٩٠(املريضة عقلياً على أساس أن صاحبة الشكوى يف حالة ال تسمح هلا فعالً بتقدمي أي شكوى

، أنشـأت احلكومة إدارة وطنية خلدمات الصحة العقلية يف وزارة الصحة، ووضعت             ٢٠٠٣ويف عـام     -٤٠٠
. طعة للقيام بعمليات التقييم األساسية للصحة العقلية بدعم من أطباء نفسانينيممرضات للصحة العقلية يف كل مقا

ويعترب توفري اخلدمات الكافية للصحة العقلية، وخاصة التوزيع املنتظم لألدوية للنساء الاليت يعانني من أمراض مثل 
 من التفصيل يف الوثيقة     مـرض تناقض الشخصية، من األسباب اليت تدعو لقلق خاص واليت سيتم مناقشتها مبزيد             

واملأمول أن تسهم هذه املبادرات وغريها يف       . احملددة املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         
مكافحة املعاملة السيئة لألفراد من ذوي األمراض العقلية، على الرغم من أنه يتعني عمل الكثري إزاء هذه القضية يف 

 .املستقبل

                                                      

، انظر تقرير برنامج رصد النظام القضائي       ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣٠اإلفادة املقدمة من وحدة حقوق اإلنسان،        )١٨٨( 
 .وتقارير أخرى

 ٣٠كمـا ورد يف اإلفادة املقّدمة من وحدة حقوق اإلنسان التابعة ملكتب األمم املتحدة يف تيمور الشرقية،                   )١٨٩( 
 .٢٠٠٥مايو /أيار

 / أيار ٣٠ة،  إفـادة مقدمة من وحدة حقوق اإلنسان التابعة ملكتب األمم املتحدة يف تيمور الشرقي              )١٩٠( 
 .٢٠٠٥مايو 
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ملالَحـظ أن مجـيع مؤسسات الدولة تعطي قدراً كبرياً من االحترام للمجموعات الضعيفة، وخاصة               وا -٤٠١
إال أن صعوبة توفري الدعم الفّعال وإدماج هذه اجملموعات يف اجملتمع تظل        . األشـخاص املعاقني واحملاربني القدماء    

د املشاكل اليت تعمل احلكومة، وخباصة      ويعترب عدم توافر البنية األساسية املتطورة مصدر قلق خاص وأح         . باقـية 
وسوف يتم التعرض   . وزارة الصـحة ووزارة العمل وإعادة اإلدماج االجتماعي، على عالجها يف الوقت احلاضر            

 .هلذه القضية فيما بعد وكذلك يف الوثائق احملددة املتعلقة باملعاهدات

ىل أن بعض جمموعات األقليات تتعرض      كانت هناك بعض اإلشارات إ    . )١٩١(جمموعات األقليات العرقية   -٤٠٢
وأن األشخاص األكثر تعرضاً هم اإلندونيسيون أو ) مبـا يف ذلـك املضـايقات من ِقَبل الشرطة       (للمضـايقات   

وليس لدى احلكومة علم بأية حاالت حمّددة حدث فيها متييز ضد هذه            . )١٩٢(املـنحدرون مـن أصـول صينية      
 مجيع صور التمييز، فإن احلكومة تتصرف بشكل حاسم ملنع التمييز اجملموعات العرقية، ولكن، وكما هو احلال يف

فقد حرصت  . القائم على اعتبارات األصل العرقي أو األصل الوطين إذا اكتشفت وجود حاالت من هذا التمييز              
 . على تعزيز ُمثُل التسامح واحترام التنوُّع- وسوف تستمر -هذه احلكومة دوماً 

 ليشيت كدولة حديثة االستقالل والنقص الواضح يف املوارد املتاحة للدولة - تيمور ومن الطبيعي أن مركز -٤٠٣
ميكـن أن يكـون سبباً يف ظهور التمييز يف جماالت خمتلفة من احلياة االجتماعية والسياسية واملدنية واالقتصادية                  

، وال سيما الدول احلديثة     والثقافـية، وهـو وضـع ليس غريباً يف الدول املتقدمة والدول النامية على حٍد سواء               
 ليشيت تتفاقم التحديات القائمة بشكل أكرب بسبب غياب مصادر للبيانات أو املعلومات          -ويف تيمور   . االستقالل

ميكن االعتماد عليها بشأن قضايا الضرر اليت تواجهها جمموعات معّينة يف اجملتمع، وبسبب قدرة الدولة احملدودة يف 
 .ل بشكل منتظم مع تلك القضاياالوقت الراهن على التعام

ويف دولـة تعـاين من انتشار الفقر، ال ميكن إجياد احللول السريعة ملشاكل التوزيع غري العادل للثروات                   -٤٠٤
ويف حاالت أخرى، يصعب معاجلة ظاهرة الضرر أو التمييز ألهنا من األمور املترسخة يف اجملتمع، كما                . واألصول

 .ييزية التقليديةهو احلال يف املمارسات التم

إال أن احلكومة ملتزمة متاماً مببدأ عدم التمييز وملتزمة بالعمل للقضاء على صور الضرر غري املربَّر حيثما                  -٤٠٥
ُوجـدت من خالل التوزيع العادل للموارد وتوفري مستويات أفضل من التدريب والتعليم للمسؤولني يف الدولة،                

 .كافحة التمييز حيثما ُوجدوكذلك من خالل تنفيذ برامج عالجية مل

وهـناك العديـد من املبادرات اليت اختذهتا احلكومة أو اليت تدعمها بقصد تقليل حاالت الضرر املوجود            -٤٠٦
بشكل واضح؛ ومن هذه املبادرات محلة وطنية ملكافحة الفقر، وبرامج موجَّهة لتمكني املرأة، واحلوارات اليت ُتنظم 

                                                      

 ".العرقيةجمموعات األقليات "من املهم اإلشارة إىل أن الدولة مل حتدد بعد تعريف  )١٩١( 

 / أيار ٣٠إفـادة مقدمة من وحدة حقوق اإلنسان التابعة ملكتب األمم املتحدة يف تيمور الشرقية،                )١٩٢( 
 .٢٠٠٥مايو 
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 ليشيت  - العالقة بني حقوق الفرد واملمارسات التقليدية والثقافة السائدة يف تيمور            عـلى املستوى اجملتمعي بشأن    
 .وبرامج تدريس اللغة الربتغالية يف املدارس ومؤسسات الدولة

ومـن املـتوقع أن الدعم املتزايد ملكتب احملقق العام، ومكتب مستشار رئيس الوزراء حلقوق اإلنسان،                 -٤٠٧
 ء لتعزيز املساواة، ستسهم كذلك يف زيادة الوعي بأية قضايا تتعلق بالضرر            ومكتـب مستشـار رئـيس الوزرا      

 .أو التمييز والوسائل اليت ميكن هبا حتاشي ظهور التمييز يف املستقبل/و

 كمـا تـرد يف الوثـائق احملـدَّدة املـتعلقة باملعاهدات معلومات أخرى وأكثر تفصيالً بشأن القضايا                   -٤٠٨
 . املتعلقة بالتمييز

 )١٩٣(املساواة أمام القانون واملساواة يف احلماية القانونية: عدم التمييز -١

مجيع املواطنني متساوون أمام القانون، وهلم نفس       "من الدستور بشكل واضح أن      ) ١ (١٦تذكـر املادة     -٤٠٩
كفاية ال جيوز احلرمان من العدالة بسبب عدم        "أنه  ) ٢ (٢٦كما حتدد املادة    . احلقـوق وعليهم نفس الواجبات    

 ".اإلمكانيات االقتصادية

ولكن يبدو أن حتقيق املساواة أمام القانون أو .  ليشيت-يتمتع املواطنون حبماية قانونية متساوية يف تيمور  -٤١٠
ومتثل قضية اللغة إحدى    . أمـام احملاكم هو أكثر صعوبة يف هذه املرحلة األّولية واالنتقالية من منو قطاع العدالة              

 . يف هذا الصدداملشاكل اخلاصة

 ليشيت على أن لغة التيتوم واللغة الربتغالية مها         - من دستور تيمور     ١٣فكمـا ذكر سابقاً، تنص املادة        -٤١١
 ٢٠٠٤فرباير  /وبناًء على ذلك أصدر جملس القضاء األعلى يف شباط        . اللغـتان الرمسيتان للجمهورية الدميقراطية    

وقد حدد هذا التوجيه فترة انتقالية لسبعة أشهر يبدأ         . نظومة القضائية  داخل امل  توجيها باستخدام اللغتني الرمسيتني   
. ومل يعد استخدام لغة الباهاسا مسموحاً به يف احملاكم        . بعدها كتابة مجيع وثائق احملاكم باللغتني الرمسيتني للدولة       

 .)١٩٤( ليشيت-ومما جتدر مالحظته أيضاً أن لغة التيتوم براسا هي اللغة األكثر استخداماً يف تيمور

                                                      

 : يغطي هذا اجلزء )١٩٣( 

 .عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من ال٢٦و) ١ (١٤املادتني 
 .من اتفاقية حقوق الطفل) ٢ (٩واملادة 

 . من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم١٨واملادة 

 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري) ج(٥واملادة 
 . ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية القضاء عل١٥واملادة 

 .٢٠٠٤إحصاء عام  )١٩٤( 
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وهناك بعض العقبات واالرتباكات اليت شهدهتا عملية االنتقال من استخدام لغة الباهاسا اإلندونيسية إىل               -٤١٢
استخدام اللغة الربتغالية ولغة التيتوم براسا يف احملاكم، وذلك نتيجة للقيود الفنية يف لغة التيتوم، واملعرفة احملدودة                 

. حناء البالد، وطول استخدام لغة الباهاسا اإلندونيسية يف احملاكم طوال فترة االحتالل           باللغـة الربتغالية يف مجيع أ     
 والشفويني، وحىت وقت قريب جداً، قد أدى إىل تفاقم األمور كمـا أن عدم توافر فريق من املترمجني التحريريني     

فهمون يف بعض احلاالت سوى بشكل أكرب، حىت أن هناك مزاعم بأن املتهمني والشهود والضحايا ال يعلمون أو ي   
 .قدر حمدود من سري الدعاوى املعنيني هبا

وقد عملت احلكومة واحملاكم بنشاط للتخفيف قدر اإلمكان من هذه املشاكل عن طريق جتهيز وتدريب                -٤١٣
ر عن النتائج إال أن اآلثار الطويلة األجل واملستدامة هلذه التدابري مل تسف. فريق جديد من املترمجني يف قطاع العدالة

وتأمل احلكومة أن . فالكثري من هؤالء املترمجني ال يزالون يف املرحلة التكوينية من حياهتم املهنية       . املـرجوة بعـد   
تـتمكن مـن التصـدي هلذه التحديات اللغوية عما قريب بفضل الزيادة الكبرية يف خمصصات املوارد املرصودة                  

 .ة الربتغاليةللمحاكم واقتران ذلك بالتوسع يف تعليم اللغ

ومن املهم أيضاً أن نالحظ أنه على الرغم من أن الدستور يضمن املساواة للمرأة أمام القانون ويضمن هلا  -٤١٤
احلمايـة القانونـية املتساوية، إال أن املرأة ال يتاح هلا يف الواقع سوى فرصة حمدودة للوصول إىل آليات العدالة                    

امل، ويشمل بعض القيود العملية، مثل حمدودية أو انعدام املوارد املالية           ويرجع ذلك إىل عدد من العو     . الرمسـية 
الالزمـة لعـرض القضية على القضاء؛ وعدم توافر وسائل النقل إىل احملاكم ومنها؛ وعدم القدرة على التحدث                  

و التيتوم براسا؛ وقلة أ) وهي اللغة اليت يستخدمها كثري من املسؤولني القضائيني الدوليني(بالربتغالية أو اإلنكليزية 
أو انعـدام فهم النساء حلقوقهن اليت حيميها القانون، باإلضافة إىل طول ملحوظ يف الوقت الذي تستغرقه عملية                  

 .الفصل يف القضايا الفردية

وهناك املمارسات التقليدية واليت تلعب دوراً أيضاً يف منع النساء من املطالبة بالعدالة من خالل الوسائل                 -٤١٥
 تعاين املرأة من - مثل العنف املرتيل أو االعتداء اجلنسي-فنتيجة لتحول االنتباه إىل بعض القضايا احلساسة . رمسيةال

ويف أغلب األحيان تتعرض النساء للضغط . وصمة اجتماعية متنعها يف الغالب من املتابعة القانونية ملثل تلك األمور
ويف هذه احلاالت ال تستطيع املرأة أن تعتمد على الدعم          . امـن أسـرهن حلل القضية داخل إطار األسرة نفسه         

وسوف يتم تناول هذه املسألة،     . االجتماعي أو االقتصادي هلذه الوحدة إذا رغبت يف عرض القضية على احملكمة           
ال وهي فرصة املرأة يف احلصول على العدالة، مبزيد من التفصيل يف الوثيقة اخلاصة باتفاقية القضاء على مجيع أشك               

 .التمييز ضد املرأة
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 )١٩٦( )١٩٥( تدابري خاصة للتعجيل بالتقدم حنو املساواة-٢

 هلم احلق يف )١٩٩( واملواطنني املعاقني)١٩٨( وكبار السن)١٩٧( ليشيت على أن األطفال   -ينص دستور تيمور     -٤١٦
 .احلصول على محاية خاصة توفرها الدولة

ه فيها أفراد هذه اجملموعات الضعيفة أضراراً معّينة يف وكمـا ذكر أعاله، هناك بعض الظروف اليت يواج        -٤١٧
وتدرك احلكومة أبعاد املأزق الذي يواجهه األشخاص احملرومون يف البلد، وهي ملتزمة باستخدام             . حياهتم اليومية 

ا يف  مـا يلزم من تدابري عملية خاصة أو تدابري مضادة للتمييز لتدعيم املشاركة الكاملة هلذا اجملموعات واندماجه                
 .اجملتمع إىل أقصى حد ممكن

 يف مؤشر التنمية ١٤٠ ليشيت كدميقراطية وليدة ال يزيد ترتيبها على -ومن املهم أن نالحظ مركز تيمور  -٤١٨
العاملـية، وأن هـذا املركز يفرض قيوداً كبرية على طبيعة ومدى الدعم اخلاص الذي تستطيع احلكومة تقدميه يف           

رهتا احلالية، تنشط احلكومة بشكل خاص يف العمل على عالج األضرار املترسخة            ففي حدود قد  . نالوقـت الراه  
واملنتظمة اليت تواجهها املرأة وتوفري املساعدة املوجهة للمحاربني القدماء وغريهم من اجلماعات الضعيفة اليت تعاين 

بعض األمثلة على التدابري املضادة     ويرد أدناه بإجياز    . من احلاجة املاسة، مبن فيهم األطفال واملعاقون وكبار السن        
 .للتمييز اليت تتخذها احلكومة

 تدابري خاصة ذات طابع مؤقت تتعلق باملرأة

هـناك بعض القوانني أو التدابري املؤقتة اليت وضعت أو اعتمدت حىت اآلن هلدف حمدد يتمثل يف التعجيل              -٤١٩
 لإلدارة  ٢٠٠٢/٥ من الالئحة    ١٨ - ١١دابري املادة   ومن األمثلة الواضحة على تلك الت     . بتحقيق املساواة للمرأة  

فهذه املادة تنص على أنه . االنتقالية التابعة لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية بشأن وضع قانون عمل لتيمور الشرقية
                                                      

 : يغطي هذا اجلزء )١٩٥( 

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٧املادة 

 .من املعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ٣ (٢واملادة 
 .ضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري من االتفاقية الدولية للق٢و) ٤(١واملادتان 

 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٣ و٢٢واملادتان 

 .انظر املرفق الثالث تعريف )١٩٦( 

على حق األطفال يف احلماية اخلاصة اليت توفرها األسرة واجملتمع والدولة، وخاصة            ) ١ (١٨تـنص املـادة      )١٩٧( 
 . واالنتهاك اجلنسي واالستغاللاحلماية ضد مجيع أشكال النبذ والتمييز والعنف والقهر

 .على حق كل مواطن كبري السن يف محاية الدولة) ١ (٢٠تنص املادة  )١٩٨( 

الدولة مسؤولة عن تعزيز محاية املواطنني املعاقني باألسلوب العملي املمكن          "على أن   ) ٢ (٢١تـنص املادة     )١٩٩( 
 ".ووفقاً للقانون
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جيوز أن تتخذ وزارة العمل وإعادة اإلدماج االجتماعي تدابري خاصة بغرض التغلب على املمارسات والتصورات               
وفيما يتعلق  . تميـيزية اليت تعوق املساواة يف الفرص واملعاملة املتصلة بفرص احلصول على التدريب والوظائف             ال

أو احلوامل واملرضعات من النساء العامالت، ضمن فئات        /بأحكـام وشـروط التوظيف لفئة النساء العامالت و        
 . باعتبارها متييزيةكما تنص املادة أيضاً على عدم جواز النظر إىل تلك التدابري. أخرى

ويف خـالل فترة اإلدارة االنتقالية التابعة لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية، حاولت اإلدارة تشجيع املرأة                 -٤٢٠
وقد . على املشاركة بشكل أكرب يف الشؤون السياسية العامة من خالل تدابري غري رمسية، مبا فيها إنشاء جملس وطين

عام بأن يكون اثنان على األقل من املرشحني األربعة للمجلس من كل من منظمات              وجه املمثل اخلاص لألمني ال    
  من  ١٣وقد أسفرت هذه التدابري عن متكني النساء من شغل          . املقاطعـات ومـنظمات اجملتمع املدين من النساء       

 . موقعاً يف اجمللس الوطين٣٣بني 

، اعتمد املمثل اخلاص لألمني     ٢٠٠٠مرأة يف عام    ونتيجة للتوصيات الصادرة عن املؤمتر الوطين األول لل        -٤٢١
، وكان هلذا   ٢٠٠١ يف املائة يف مواقع اإلدارة العامة يف عام          ٣٠العام قراراً بأن ختصص للنساء حصة ال تقل عن          

ابري وباملثل كانت هناك تد.  يف املائة ملواقع إدارية١٨القرار آثار إجيابية مباشرة متثلت يف تعيني ما يزيد قليالً على          
خاصـة جرى اختاذها خالل فترة اإلدارة االنتقالية التابعة لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية لضمان التمثيل الكايف                 

 يف املائة من الدفعة األوىل ٤٠للمرأة أثناء إنشاء قوات الشرطة الوطنية لتيمور الشرقية، حيث كان النساء يشكِّلن 
 يف وقت كتابة -أخذت تتناقص بشكل متدرج منذ ذلك احلني حىت وصلت إال أن هذه النسبة . من املعينني اجلدد

 . إىل أقل من امرأة واحدة بني كل مخسة من أفراد قوة الشرطة-هذا التقرير 

وقد عادت قضية احلصص إىل السطح مرة أخرى عندما قامت املنظمات النسائية حبملة مكثفة لتخصيص                -٤٢٢
وعلى الرغم من أن . ٢٠٠١للنساء يف انتخابات اجمللس التأسيسي يف عام  يف املائة من املقاعد     ٣٠حصـة تـبلغ     

اإلدارة رفضـت الطلب بتخصيص حصة للنساء املرشحات، إال أنه مت تنفيذ عدد من التدابري غري الرمسية املضادة                  
 من ٢٠٠حنو  هذه التدابري على توفري الدعم لتدريب توقد اشتمل. للتميـيز لتعزيز مشاركة املرأة يف االنتخابات    

النساء احملتمل ترشيحهن، وكذلك ختصيص وقت بث إضايف يف التلفزيون واإلذاعة لألحزاب اليت اقترحت ترشيح               
. وكان هناك تشجيع لألحزاب أيضاً على إدراج قضايا املرأة يف جداول عملها.  يف املائة على األقل من النساء٣٠

 مقعداً هي جمموع مقاعد األعضاء املنتخبني       ٨٨ بني    مقعداً من  ٢٣ونتـيجة لذلـك، متكنـت النساء من شغل          
 ). ليشيت-والذي أصبح فيما بعد أول برملان لتيمور (للمجلس 

 لقـد متخضت هذه املبادرات الرامية إىل تأسيس حد أدىن ملستوى متثيل املرأة عن آثار مهمة يف الساحة                   -٤٢٣
، والذي  )٢٠٠( باالنتخابات القروية وجمالس القرى     بإصدار القانون اخلاص   ٢٠٠٤السياسية، بلغت ذروهتا يف عام      

وسنعرض هلذا األمر   . يضـمن للنساء احلق يف تويل منصب رئيسات القرى أو الترشح النتخابات اجملالس القروية             
 .مبزيد من التفصيل يف القسم الذي يرد أدناه حول املشاركة السياسية

                                                      

 .٢/٢٠٠٤القانون رقم  )٢٠٠( 
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 من خالل الشعبة الوطنية للخدمات      -دماج االجتماعي   ويف جمال التعليم، تقوم وزارة العمل وإعادة اإل        -٤٢٤
 بالعمل مع منظمة حملية غري حكومية، وهي مؤسسة آلوال، لتوفري منح دراسية ومساعدات للفتيات               -االجتماعية  

 منحة دراسية ٧٠٠وتوزع هذه املؤسسة يف الوقت الراهن حنو . اللوايت مل يكن مبقدورهن الدراسة لوال هذا الدعم
 .٢٠٠٥ وحىت عام ٢٠٠٤إلكمال تعليمهن الثانوي من عام .  منحة دراسية للفتيات٤٧٠وقد مت إعطاء . للفتيات

وتعترب جهود التصدي للعنف ضد النساء والفتيات والتمييز ضد املرأة يف قضايا االنفصال والطالق ونفقة   -٤٢٥
م كذلك سّن قانون لإلعالة كجزء من وسوف يت. األطفال من األمور اليت وضعتها احلكومة كأولويات مباشرة هلا

 .حزمة قانون العنف املرتيل لضمان توفري الدعم لضحايا العنف وأطفاهلم

وهـناك بعـض املنظمات النسائية غري احلكومية اليت توفر خدمات الدعم األساسية، مثل مرافق اإليواء                 -٤٢٦
 النوع من خدمات الدعم هو الذي جيب أن         وهذا. لضحايا العنف املدفوع باعتبارات اجلنس من النساء واألطفال       

كما أن . يغطـي كل املناطق يف الدولة على الرغم من القيود املفروضة بسبب عوامل كثرية، مثل حمدودية املوارد       
الكـثري مـن هـذه املنظمات غري احلكومية يعتمد فقط على التمويل املقّدم من ماحنني دوليني، وهو مصدر غري                    

وسيتم . تزال اخلدمات وهياكل الدعم خارج العاصمة تتسم بالندرة وضعف املوارد         وال  . مضـمون االسـتدامة   
الـتعرض هلذه القضية مبزيد من التفصيل يف الوثيقتني املتعلقتني باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع                 

 .أشكال التمييز ضد املرأة

 احملاربون القدماء

 من الدستور ١١وُتقّر املادة .  حبد ذاهتا، جزءاً أساسياً من إرث األمةيشكل احملاربون القدماء، كمجموعة -٤٢٧
تكفل احلماية اخلاصة للمعاقني بسبب "بأنـه يف تقييم املقاومة املدنية ضد السيطرة األجنبية، جيب على الدولة أن           

الل والسيادة الوطنية،   لأليتام واملعولني اآلخرين التابعني ملن وهبوا حياهتم يف النضال من أجل االستق           احلـرب، و  
 ."وتوفري احلماية ملن شاركوا يف املقاومة ضد االحتالل األجنيب

وعـلى الـرغم مـن أن بعـض األفراد من احملاربني القدماء قد يكونون مؤهلني العتبارهم من أعضاء                    -٤٢٨
ر إليهم باعتبارهم اجملموعـات املعّرضـة للمخاطر، أو قد يكونون ممن يعانون من العجز وكرب السن، أو ممن ُينظ      

. مصـدراً حمتمالً لعدم االستقرار، إال أهنم يتميزون كمجموعة مبوقعهم الفريد يف التاريخ ويتمتعون مبركز خاص               
 ليشيت إىل مجيع احملاربني القدماء الذين شاركوا يف مقاومة االحتالل باعتبارهم كنوزاً         -ويـنظر اجملتمع يف تيمور      

 . بارزاً لشرف األمةوطنية حّية، وباعتبارهم مصدراً

وُتعتـرب أمانـة الدولة للمحاربني القدماء والسابقني يف وزارة العمل واإلدماج االجتماعي هي الوكالة                -٤٢٩
وتشمل الربامج اليت ُوضعت حىت اآلن بناء مقربة حملاريب عمليات    . املسـؤولة عن برامج العون للمحاربني القدماء      

 .املقاومة يف منطقة ميتينارو

كجزء من برنامج العون للمحاربني القدماء، قامت كل من مفوضية احملاربني القدماء ومفوضية حماريب              و -٤٣٠
 بتنفيذ عملية على املستوى     - ومها مفوضيتان أنشأمها رئيس الدولة       - ليشيت   -القـوات املسلحة لتحرير تيمور      

السابقني أو احملاربني القدماء يف القوات      الوطـين لـتعريف وتسجيل احملاربني القدماء إما باعتبارهم من احملاربني            
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وهلذا الغرض، أنشأت هاتان املفوضيتان .  ليشيت، وذلك على حسب تاريخ فترة خدمتهم-املسلحة لتحرير تيمور 
وقد اشتمل التقرير النهائي الذي أكملته      .  مسجَّل ٣٧ ٠٠٠قاعدة بيانات، مبساعدة من البنك الدويل، تضم حنو         

 على توصيات بالثناء على املسامهات املختلفة اليت قدمها احملاربون ٢٠٠٤يونيه / شهر حزيرانهاتان املفوضيتان يف
ووفقاً هلذه التوصيات، أصدر الربملان مؤخراً تشريعاً بشأن العون للمحاربني          . القدمـاء يف اخلدمـة أثناء احلرب      

أن هناك مفوضية أخرى للمقاومة املدنية وجتدر اإلشارة كذلك إىل . القدماء، يتضمن دفع منح للمحاربني السابقني
ومما نصت عليه الوثيقة    . أنشـئت لالعـتراف مبسامهات الوحدات السرية املدنية يف الكفاح من أجل االستقالل            

 يف املائة من األعضاء على مستوى املقاطعات        ٤٠املرجعية اليت حتدد مهام هذه املفوضية ضرورة أن تشكل النساء           
 .واملقاطعات الفرعية

وقبل إصدار القانون احملدَّد اخلاص بتوفري العون للمحاربني القدماء، كانت احلكومة قد شرعت أيضاً يف                -٤٣١
بـرنامج لتوفري الدعم االجتماعي للمحاربني القدماء الذين حاربوا كجزء من حركة الكفاح املسلح اليت امتدت                

ار هذا الربنامج، والذي تتوىل إدارته وزارة العمل        وحيصل احملاربون القدماء املؤهلون يف إط     . ألربع وعشرين سنة  
وهناك يف  .  دوالراً أمريكياً  ١٣٥ و ١٠٠وإعادة اإلدماج االجتماعي، على مساعدة اجتماعية شهرية تتراوح بني          

 شخصاً يعتربون مؤهلني هلذه املساعدة، على الرغم من ضرورة إعطاء اهتمام حمدد للنساء        ٣٦الوقـت احلاضـر     
 .دامى، لتحديد الكيفية اليت ميكنهن هبا االستفادة من الدعم احلكومياحملاربات الق

 املساعدة الطارئة للمجموعات الضعيفة

قامت وزارة العمل وإعادة اإلدماج االجتماعي باختاذ خطوات إلنشاء صندوق للدعم االجتماعي، مهمته  -٤٣٢
: اجه ظروفاً خاصة أو اليت لديها احتياجات خاصة       دعم التدابري الرامية إىل مساعدة اجملموعات االجتماعية اليت تو        

دعم اجلهود الرامية إىل حتسني أوضاعهم وأحواهلم املعيشية يف األسواق ) ب(للحصول على املساعدة العاجلة، و) أ(
، بلغ عدد األسر اليت تلقت هذا ٢٠٠٥يونيه / وحزيران٢٠٠٤يوليه /وفيما بني متوز. املفتوحة على أساس املساواة

 أسرة حملاربني   ٢٢٨ أسرة ألشخاص معاقني، و    ٥١٣ أسرة ألطفال ضعفاء، و    ٥٢٤ من املساعدة االجتماعية     النوع
وقـد قُّدمت املساعدات مباشرة إىل رؤساء األسر لتخفيف اجلوع الذي تواجهه هذه اجملموعات              . )٢٠١(قدمـاء 
 .الضعيفة

 استراتيجية التعامل مع حاالت اإلعاقة

ى هتميش جمموعات املعاقني جسدياً وعقلياً من خالل تشجيع الربامج اليت ميكن تسعى احلكومة للتغلب عل -٤٣٣
هبا تقليل العوائق االجتماعية واملادية اليت متنع هؤالء األفراد من احلصول على مقومات احلياة املستقلة، مبا يف ذلك              

 .الترفيه والتدريب والتعليماملشاركة العامة يف األعمال اإلنتاجية الالئقة، وكذلك يف األنشطة املتعلقة ب

وزارة العمل وإعادة اإلدماج االجتماعي، من خالل الشعبة الوطنية ) ١-٤-٨القسم (وحيدِّد قانون العمل  -٤٣٤
 ".توفري العمل والرفاه لألشخاص من ذوي اإلعاقات"للخدمات االجتماعية، باعتبارها اجلهة املسؤولة عن 

                                                      

 ).٢٠٠٥يوليه /متوز(ة العمل وإعادة اإلدماج االجتماعي بيانات وزار )٢٠١( 
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، قامت أمانة الدولة للعمل والتضامن باستضافة مشروع لصياغة         ٢٠٠٥ويف خالل اجلزء األول من عام        -٤٣٥
وقد تكشفت املشاورات احمللية اليت جرت يف مجيع املقاطعات خالل          . سياسـة وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقات     

 عن مستويات عالية من اهتمام اجملتمع بقضية اإلعاقة وبروز موضوعني           ٢٠٠٥مايو  / أيار -أبريل  /الفـترة نيسان  
مبا يف ذلك   (احلاجة إىل توفري العمل وتشجيع فرص العمل، والقضايا املتعلقة بنوعية احلياة            : ني يف هذا الصدد   اثـن 

كما أكدت هذه   ). احلصـول عـلى اخلدمات الصحية والتعليمية، والدعم االجتماعي، واإليواء وخدمات النقل           
فضل يف املدارس العامة وتنظيم التجاوب مع املشاورات احمللية كذلك على الرغبة يف توفري مدرسني ذوي تدريب أ     

 .احتياجات التأهيل للمعاقني على مستوى اجملتمع

، استضافت وزارة العمل وإعادة اإلدماج االجتماعي فريقاً عامالً بشأن اإلعاقة ٢٠٠٥يونيه /ويف حزيران -٤٣٦
وهتدف . بتعاون وثيق مع وزارة الصحةملراجعة مسودة اإلطار العام للسياسة الوطنية لإلعاقة اليت وضعتها الوزارة   

هذه السياسة إىل اإلفادة من الدروس ذات الصلة املستخلصة على مستوى اجملتمع الدويل، باإلضافة إىل التجاوب                
ويسترشد هذا العمل باملبادئ األساسية املرتكزة على       . مـع الظـروف واالحتياجات واألولويات الوطنية احملددة       

لك عدم التمييز، واإلشراك يف مجيع جوانب التنمية، ومتكني املعاقني باعتبارهم عاملني            مفهـوم احلقوق؛ مبا يف ذ     
 .ومنتفعني من كافة جوانب التنمية

تأمني إمكانيات الوصول إىل املنظومات العامة للمجتمع؛       : وتتمـثل أهـداف هذه السياسة الوطنية يف        -٤٣٧
تعزيز فرص العمل واإلمكانيات املستدامة للعيش يف       وتأسيس شبكات الضمان االجتماعي واألمن االجتماعي؛ و      

األسـواق املفتوحة؛ وتأمني املشاركة املدنية والسياسية؛ وتوفري خدمات املعلومات واالتصاالت؛ وضمان حرية             
ويتمثل الدعم املوجَّه لتنفيذ هذه السياسة الوطنية يف قانون خاص باإلعاقة وإنشاء آلية استشارية              . التعبري للجميع 

 نسـيقية عـلى املسـتوى الوطـين، وتقـدمي تقرير سنوي إىل الربملان عن األداء والنتائج للتدابري الواردة يف                    وت
 .هذه السياسة

وعلى الرغم من أن وزارة الصحة هي اليت تتحمل مسؤولية توفري العالج الطيب ألمراض مثل شلل األطفال  -٤٣٨
، ومبساعدة من الصندوق    "ASSERT -رت  سِّأ"مثل منظمة   واجلـذام، إال أن املـنظمات غري احلكومية احمللية،          

الكمـبودي، تتخذ تدابري لتقليل حاالت اإلبعاد االجتماعي لضحايا اإلعاقات وغريهم ممن حيتاجون إىل وسائل               
وسوف حيوَّل هذا الربنامج    . مساعدة على احلركة، وذلك من خالل توفري خدمات التقومي واألطراف االصطناعية          

 .)٢٠٢(مر إىل احلكومة لتشغيله يف املستقبليف هناية األ

 

 

 

                                                      

أبريل / ليشـيت؛ بـرنامج االستثمار يف القطاع االجتماعي واملدين وقطاع محاية التراث ، نيسان          -تـيمور    )٢٠٢( 
 .٣٧، ص ٢٠٠٦
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 )٢٠٣( الضمانات اإلجرائية-باء 

  التوقيف واالحتجاز-١

 ليشيت هي املخّولة أساساً مبسؤولية حفظ القانون والنظام، وسلطة          -تعَترب قوة الشرطة الوطنية يف تيمور        -٤٣٩
، )٢٠٦(تع أي شخص يشاهد ارتكاب جرمية، كما يتم)٢٠٥(وتتمتع هيئة اجلمارك. )٢٠٤(التوقيف واالحتجاز لألفراد

 .بصالحية توقيف الشخص املتلبس باجلرمية

وُيعَترب جهاز الشرطة الوطنية بشكل أساسي هو صاحب السلطة يف احتجاز األفراد، ومتارس هذه السلطة  -٤٤٠
ملهاجرين ومن صالحية الشرطة كذلك احتجاز ا     . يف أغلب األحوال الحتجاز املشتبه يف ضلوعهم بأعمال جنائية        

 .)٢٠٧(غري الشرعيني

أي يف حالة وجود قرائن واضحة على       : وميكن أن تقوم الشرطة باحتجاز شخص يف حالة اجلرم املشهود          -٤٤١
ارتكاب اجلرمية، أو أثناء ارتكاب اجلرمية بشكل فعلي، أو يف حالة التتبع الفوري للمشتبه فيه بعد ارتكاب اجلرمية         

وميكن كذلك توقيف أي شخص بعد إصدار إذٍن من القاضي          .  إىل الشبهة  مـع تلبسه بأغراض أو بقرائن تدعو      
 .)٢٠٨(بالتوقيف

                                                      

 : يغطي هذا اجلزء )٢٠٣( 

  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٥ و١٤ و ٩املواد  �  
  من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم١٩، و)٣(و) ٢ (١٨املادتان  �  

  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري٥املادة  �  

  من اتفاقية مناهضة التعذيب١٥ و١٣ و١٢ و٧املواد  �  
  الطفل من اتفاقية حقوق٤٠ و٣٩ و٣٧املواد  �  

 وفـيما يتعلق حتديداً مبهام الشرطة يف فرض القانون، انظر          .  مـن الدسـتور    ١٤٧انظـر املـادة      )٢٠٤( 
.  ليشيت- بشأن اهليكل العضوي لقوات الشرطة الوطنية يف تيمور ٨/٢٠٠٤، مرسوم القانون رقم ٣ القسم -١القسم 

 من نظام   ٢٠٠٠/٣٠ من القاعدة    ٨-٩لقسم  ، وا ٦، والقسم   ٣-٢وفـيما يتعلق بالتوقيف واالحتجاز، انظر القسم        
 ٢٠٠١/٢٥إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية بشأن اإلجراءات اجلنائية االنتقالية، واملعّدلة بالقاعدة رقم               

 .من نظام إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية

 شأن واجبات وصالحيات هيئة اجلمارك يف       ب ٩/٢٠٠٣مرسـوم القـانون رقـم       ). ب) (٣ (١القسـم    )٢٠٥( 
 . ليشيت-تيمور 

 .١٥/٢٠٠٥، قانون اإلجراءات اجلنائية، الصادر مبرسوم القانون رقم ٢-٢١٨املادة  )٢٠٦( 

 .٩/٢٠٠٣ من قانون اهلجرة واللجوء، القانون رقم ٧٢القسم  )٢٠٧( 

 .١٥/٢٠٠٥م  من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون رق٢٢٠-٢١٨املواد  )٢٠٨( 
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وملـا كان التوقيف واالحتجاز يفرضان قيوداً مباشرة ومهمة على حقوق الفرد وحرياته، لذا فإن القانون ينص                  -٤٤٢
 ٦٠ الدستور واملادة     من ١-٣٤وتنص املادة   . عـلى ضمانات صارمة تكفل ممارسة هذه الصالحيات بشكل غري تعسفي          

على اعتبار املشتبه فيه بريئاً حىت تثبت إدانته وعلى وجوب إبالغ املشتبه فيه حبقوقه               )٢٠٩(مـن قانون اإلجراءات اجلنائية    
وجيب أن يقوم أحد القضاة مبراجعة احليثيات القانونية للتوقيف واالحتجاز          . والتهم املوجَّهة إليه بطريقة واضحة وحمّددة     

 ساعة من وقت التوقيف، ومراجعة احلالة بعد ذلك كل ستة أشهر لتقرير استمرار              ٧٢قـة ُتعقَد خالل     يف جلسـة مغل   
 وجيب أالّ تتجاوز مدة االحتجاز السابق على احملاكمة فترة سنة واحدة بدون تقدمي اهتام؛ أو فترة سنتني                  .)٢١٠(االحتجاز

وميكن زيادة هذه املَُهل الزمنية     . دار حكم هنائي باإلدانة   بدون إصدار إدانة من حمكمة ابتدائية، أو ثالث سنوات بدون إص          
 .)٢١١(املذكورة مبقدار ستة أشهر لكل منها حينما تكون القضية معقّدة بشكل استثنائي

ويسمح الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية لألفراد بتقدمي طلبات إىل احملكمة العليا للتحقيق يف قانونية               -٤٤٣
أدناه بشأن اإلجراءات الفعلية لرّد احلق أو       " واو"وكما سريد بالتفصيل يف القسم      . )٢١٢(التوقـيف أو االحتجاز   

وينص القانون بشكل حمّدد . ٢٠٠٥ و٢٠٠٢االعتـبار، كان هناك حنو مخسة طلبات طعن ناجحة فيما بني عام             
تَبع جبلسة استماع عـلى أن فـرض االحتجاز السابق على احملاكمة جيب، حيثما كان ذلك ممكناً، أن ُيسَبق أو يُ      

وتشمل حيثيات االحتجاز السابق على     . للمـتهم، وُيسَمح للمتهم يف هذه اجللسة بالطعن يف حيثيات االحتجاز          
 :احملاكمة ما يلي

اخلوف املعقول من احتمال هروب املتهم، أو احتمال إعاقة التحقيق، أو احتمال مواصلة نشاط               !
 ؛)٢١٣(إجرامي

 رمية ُيعاقَب عليها بالسجن ملدة تزيد على ثالث سنوات؛وجود مؤشرات قوية على ارتكاب ج !

 .)٢١٤(عدم كفاية أية إجراءات احترازية أو تقييدية أخرى !

وعلى افتراض وجود حيثيات لالحتجاز السابق على احملاكمة، إال أنه ُيسَمح، وكإجراء احترازي، بإدخال  -٤٤٤
لنفسية أو أية مؤسسة أخرى مناسبة لفترة زمنية        الشـخص الذي يعاين من اعتالل عقلي إىل مستشفى لألمراض ا          

 .)٢١٥(مناسبة

                                                      

 .١٥/٢٠٠٥مرسوم القانون رقم  )٢٠٩( 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم      ١٩٦ و ٦٣ من الدستور، واملادتان     ٣-٣٠ واملـادة    ٢-٣٠املـادة    )٢١٠( 
 .١٥/٢٠٠٥القانون رقم 

 .١٥/٢٠٠٥ من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون رقم ١٩٥املادة  )٢١١( 

 . من قانون اإلجراءات اجلنائية٢٠٥ واملادة  من الدستور٣٣املادة  )٢١٢( 

 .٢٠٠٥/، قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون رقم١٨٣املادة  )٢١٣( 

 .٢٠٠٥/ من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون رقم١٩٤املادة  )٢١٤( 

 .٢٠٠٥/ من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون رقم٤-١٩٤املادة  )٢١٥( 
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وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن احملقق العام لـه صالحية التفتيش على أماكن االحتجاز لفحص األوضاع                -٤٤٥
 .فيها وإجراء مقابالت سرية مع األشخاص احملتجزين

. الحتجاز إال أهنا ال ُتحَترم يف مجيع األوقاتوعلى الرغم من الطابع الشامل لقواعد وإجراءات التوقيف وا -٤٤٦
 .وحيدث ذلك ألسباب عدة

فقـد أدى طـابع الـتطّور يف الـنظام القانوين إىل بعض اخللط فيما يتعلق بقوانني وإجراءات التوقيف              -٤٤٧
اءات واملأمول أن يتم حل بعض هذه التناقضات بعد تطبيق قانون اجلز          .  ليشيت -واالحـتجاز املطـّبقة يف تيمور       

املُقَترح، وقانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد، والقوانني العرفية اخلاصة مبكتب املّدعي العام ومكتب احملامي العام،              
 .ولكن سيلزم مع ذلك توفري تدريب مكثّف لقوات الشرطة لتطوير معرفتها باإلطار القانوين اجلديد

 هو نفسه جهاز حديث للغاية، وميثل منظمة قليلة          ليشيت -والواقـع أن جهاز الشرطة الوطنية يف تيمور          -٤٤٨
ويف بعض األحيان تنعكس قلة اخلربة هذه يف حاالت من          .  شخصاً ٢ ٩٨٠اخلـربة نسبياً يبلغ تعداد أفرادها حنو        

 .سوء السلوك والتصرف

اكات حقوق وُتَصّنف حاالت العقوبات االنضباطية إما باعتبارها خمالفات صغرية أو خطرية؛ مع إبراز انته -٤٤٩
 ومن املخالفات االنضباطية اخلطرية اليت قد تشكّل انتهاكات حلقوق         . )٢١٦(اإلنسـان ضـمن الفـئة األخـرية       

 :اإلنسان ما يلي

 ؛)إذا كانت تنطوي على إضرار باآلخرين(اإلدانة بارتكاب خمالفة جنائية  !

ادي أو نفسي إذا كانت تنطوي على إضرار م(ممارسة السلطة بشكل غري قانوين أو غري ضروري  !
 ؛)باآلخرين

 املضايقات اجلنسية؛ !

 عمليات التجارة والدعارة بالنساء واألطفال؛ !

 .السلوك التمييزي !

وميكن القول بشكل عام إنه على الرغم من عدم تسجيل زيادة كبرية يف حاالت عدم االنضباط يف جهاز     -٤٥٠
 يف ٦,٨، خضع ٢٠٠٤ويف عام . بها أفراد الشرطةالشرطة، إال أن هناك تقارير ال تزال ُتسجَّل عن خمالفات يرتك

، على ) يف املائة من هذه احلاالت تتعلق مبخالفات صغرية٣٨كانت (املائة من ضباط الشرطة إلجراءات انضباطية       
وقد مت فصل سبعة ضباط يف      . الـرغم من أن مجيع هذه احلاالت مل تكن تنطوي على انتهاكات حلقوق اإلنسان             

                                                      

 .١٣/٢٠٠٤ من الئحة االنضباط يف جهاز الشرطة، مرسوم القانون ٣٣ادة امل )٢١٦( 
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كما كانت هناك   . ٢٠٠٥أبريل  /وفُصل ثالثة ضباط آخرين يف نيسان     . ء سلوك خطري  حـاالت انطوت على سو    
 .)٢١٧(حاالت إدانة ألفراد الشرطة بسبب ضلوعهم يف اعتداءات جنائية؛ متثلت عادة يف سوء املعاملة

حىت  ٢٠٠٥يناير  /ومن بني املخالفات االنضباطية الرئيسية اليت وقعت خالل الفترة من أول كانون الثاين             -٤٥١
 حالة مت فيها إدانة املتهمني بارتكاب خمالفات اعتداء، منها سبع حاالت نتيجة ١٣، هناك ٢٠٠٥مارس /هناية آذار

نوفمرب /وحىت تشرين الثاين . املمارسـة غري القانونية للسلطة، وحالتان من االعتداء اجلنسي أو املضايقات اجلنسية           
 من ِقَبل أفراد الشرطة اليت خضعت للمراجعة من          حالة من حاالت سوء السلوك     ١٧٥، كانـت هـناك      ٢٠٠٥

 .)٢١٨( حالة قيل إهنا تنطوي على انتهاكات حلقوق اإلنسان٦٣مكتب أخالقيات املهنة؛ ومن هذه احلاالت 

ومـن هـذا االستعراض للحاالت يتبّين أن ضباط الشرطة حيتاجون إىل املزيد من التدريب فيما يتعلق                  -٤٥٢
، على الرغم )٢١٩(م والتعامل معهم، وكذلك فيما يتعلق بفهم دورهم كضباط شرطة     بتوقيف احملتجزين واستجواهب  

مـن أن التدريب مل يعاجل األمور األكثر فظاعة؛ ونعين هبا املخالفات اجلنسية اليت تعترب الدعوى اجلنائية فيها هي                   
 .الطريق الوحيد املناسب لالنتصاف

 وسيلة متطورة لتحسني املساءلة ألفراد الشرطة للتعامل        على )٢٢٠(وتـنص الئحة االنضباط اجلديدة للشرطة      -٤٥٣
بشكل أكثر فعالية مع حاالت سوء السلوك من ِقَبل أفراد الشرطة، على الرغم من أن الئحة اإلجراءات اليت ال بد منها                     

 .من أجل اإلنفاذ الفعلي هلذه القواعد مل تدخل حّيز التنفيذ بعد

ة إنشاء آليات تكفل هبا مراجعة مجيع احلاالت املُبلَغ عنها فيما يتعلق            كما تدرس وزارة الداخلية إمكاني     -٤٥٤
ومن شأن  . بانطوائها على انتهاكات حلقوق اإلنسان، وتنفيذ نظام إلبالغ هذه احلاالت شهرياً إىل مكتب الوزير             

االنتهاك حلقوق  هـذا اإلجراء أن يزّود الوزارة مبعلومات كافية متكنها من التقييم الكامل لطبيعة ومدى حاالت                
 .اإلنسان واختاذ تدابري أكثر ترتيباً لعالج احلاالت اليت وقعت بالفعل

وإىل جانب التحديات ذات الطابع القانوين واملؤسسي، ال تزال املوارد احملدودة تعوق اجلهود الرامية إىل                -٤٥٥
ق يف الوصول إىل التمثيل القانوين حتقـيق الضمانات األساسية، مبا فيها احلق يف الظروف املناسبة لالحتجاز، واحل          

                                                      

، أدين ضابط من قوات الشرطة من باتوغادي وُحكم عليه بالسجن           ٢٠٠٤نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١٩يف   )٢١٧( 
ت سابق، ويف وق. من قانون اجلزاءات اإلندونيسي) ٢ (٣٥١ شـهراً بسبب سوء املعاملة بشكل خطري وفقاً للمادة           ١٩ملـدة   

 ليشيت بتهمة سوء املعاملة بشكل يسري انطوت على االعتداء على اثنني من             -أدين ضابطان آخران من جهاز الشرطة يف تيمور         
 . دوالراً لكل منهما مع نقلهما إىل وحدات أخرى١٥وقد عوقب الضابطان يف هاتني احلالتني بغرامة مقدارها . املشتبه فيهما

أخالقيات املهنة واملساءلة يف جهاز الشرطة "ومينغوز سواريس، املفتش جبهاز الشرطة، من إفادة مقدمة من د    )٢١٨( 
 .٢٠٠٥يوليه /، متوز" ليشيت-الوطنية لتيمور 

 وزارة اخلارجـية، مـراجعة احلـاالت اإلداريـة ملخالفـات املعايري املهنية بني قوات الشرطة الوطنية يف                   )٢١٩( 
 .٧ص ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٨ ليشيت، -تيمور 

 .١٣/٢٠٠٤مرسوم القانون رقم  )٢٢٠( 
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أثناء احتجاز الشرطة للشخص، وإجراء جلسات االستماع السابقة على احملاكمة يف مواعيدها، وإمكانية احلصول     
 .على دعم خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية

فقدوهنا نتيجة  ويـنص الدستور على أن السجناء حيتفظون حبقوقهم كبشر، فيما عدا تلك احلقوق اليت ي               -٤٥٦
وعلى الرغم من أن أوضاع السجون تعترب جيدة بشكل عام، وإن كانت . )٢٢١(النتزاع احلرية منهم بشكل قانوين

. هناك حاجة يف الوقت الراهن لعمل جتديدات يف السجون، إال أن ظروف االحتجاز لدى الشرطة قد تكون خمتلفة
إال أن حمدودية املوارد قد أّدى      .  متثل انتهاكات للحقوق   والواقع أن هذه الظروف ليست سيئة بشكل بالغ جيعلها        

يف بعض املناسبات إىل جلوء الشرطة إىل استخدام املوارد القليلة املتاحة هلم لضمان توفري احلد املناسب من الغذاء                  
ن وامللـبس للمحتجزين، وتزويدهم كذلك بالبطاطني للنوم، وهذه اإلمكانيات تقل بكثري عّما هو مطلوب، ولك              

 .احلكومة تتوقع حل هذه املشكلة يف املستقبل القريب

وعـلى الرغم من توفّر عدد من املؤسسات اخلاصة اليت تقّدم اخلدمات القانونية، إال أنه مل يوجد لوقت                   -٤٥٧
  لتقدمي املساعدة القانونية اجملانية لألفراد الضالعني يف حتقيقات جنائية أو يف)٢٢٢(طويل سوى عشرة حمامني عموميني

وقد تدهورت األمور يف الوقت احلاضر بشكل أكرب مع رسوب احملامني العموميني يف االختبارات              . دعاوى جنائية 
كما أن الشرطة . الوطنـية؛ حبيث مل يعد هناك يف الوقت احلاضر سوى سبعة حمامني عموميني لتقدمي تلك اخلدمة          

اليت حيتمل فيها أن يشكل املشتبه فيه خطراً على األمن تنصح بتعليق حق املشتبه فيه يف االتصال مبحاٍم يف احلاالت 
 .)٢٢٣(العام، كحالة ضبط املتهم وحبوزته سالح أو ذخرية أو متفجرات

وكذلـك ُسجِّلَت انتهاكات ملهلة االثنتني وسبعني ساعة املقررة كحد أقصى لالحتجاز لدى الشرطة،               -٤٥٨
اصالت والبرتين أو سوء حالة الطرق إىل عدم إمكان إحضار          وخاصة يف املناطق النائية اليت يؤّدي فيها نقص املو        

وخالل جزء مهم من الفترة اليت يغطيها التقرير، كانت حمكمة مقاطعة           . املشتبه فيهم إىل احملكمة يف الوقت احملدد      
أما حماكم املقاطعات األخرى فكانت تعمل      . ديلي هي احملكمة الوحيدة اليت ظلت تعمل بشكل منتظم ومتواصل         

كل غري منتظم يف مقاطعاهتا، بل كانت تنتقل للعمل من املبىن التابع حملكمة مقاطعة ديلي، مما كان جيعل األمور بش
وقد أّدى وصول عدد من القضاة . )٢٢٤(أكثر صعوبة بالنسبة إلحضار املشتبه فيهم أمام احملكمة من املناطق البعيدة

. رية إىل حتسني عمل احملاكم، ولكن الوضع ال يزال دون حل          وحمامي االّدعاء الدوليني والوطنيني يف األشهر األخ      
                                                      

 . ليشيت-من دستور تيمور ) ٤ (٣٢املادة  )٢٢١( 

وقد رسب  . ، مت تعيني عشرة حمامني للعمل حتت االختبار يف مكتب احملامي العام           ٢٠٠١سبتمرب  /يف أيلـول   )٢٢٢( 
لراهن ما ال يقل عن أربعة حمامني       ويوجد يف الوقت يف ا    . ٢٠٠٥مجـيع هـؤالء العشرة يف التقييمات اليت أجريت هلم يف عام             

 .عموميني دوليني يف مكتب احملامي العام

 كانون  ٦( ليشيت للوثيقة األساسية املشتركة      -إفـادات مقدمـة مـن جهـاز الشرطة الوطنية يف تيمور              )٢٢٣( 
 .٢٠٠٥يوليه /واجتماع وزارة العدل يف متوز) ٢٠٠٥يناير /الثاين

مو االّدعاء املخصصون حملاكم املقاطعات يف شىت أحناء البالد باعتبارهم      يعمل القضاة وحما   ٢٠٠١مـنذ عام     )٢٢٤( 
وقد حتّسن الوضع   . وغالباً ما كان ُيطلب منهم حضور برامج تدريبية يف ديلي، وبالتايل ترك مواقعهم وأعماهلم             . حتت االختبار 

يني يف االختبارات، إال أن كفاءة      بعـض الشـيء بعد وصول قضاة دوليني لسد الفراغ الناتج عن رسوب بعض القضاة الوطن               
 .العمل واستمراره ال تزاالن أقل مما هو مطلوب
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ويف املشـاورات الـيت جرت على مستوى املقاطعات، برزت كذلك حاالت من سوء التفسري من جانب أفراد                  
الشرطة لقاعدة االثنتني وسبعني ساعة، حيث كان هناك البعض ممن يعتقدون أنه من الضروري احتجاز املشتبه فيه 

وكذلك كانت هناك   . )٢٢٥( عن اثنتني وسبعني ساعة قبل إحضاره للمثول أمام قاضي التحقيق          لفـترة ال تقـل    
اّدعاءات بأن قاعدة االحتجاز الثنتني وسبعني ساعة قد اسُتعملت كنوع من العقوبة الحتجاز بعض األفراد لفترات 

 .زمنية قصرية دون توجيه هتم هلم

 تتمثل يف إبالغه بشكل واضح وحمّدد بالتهم املوجهة ضده    ويعـلم ضباط الشرطة أن للمشتبه فيه حقوقاً        -٤٥٩
إال أن التعقيدات اللغوية وعدم توافر فريق من املترمجني الشفويني للمساعدة يف الدعاوى يف كل من                . عند توقيفه 

 .والأقسام الشرطة الثالثة عشر يف املقاطعات قد جعل من الصعوبة توفري هذا الضمان للمشتبه فيهم يف مجيع األح

وجتـدر اإلشـارة إىل أن كثرياً من املعلومات الواردة أعاله بشأن انتهاكات الشرطة حلقوق اإلنسان أو                 -٤٦٠
وتقر وزارة الداخلية، وهي الوزارة     . انـتهاكاهتا لألسـلوب املقرر يف العمل إمنا هي معلومات ذات طابع روائي            

 هناك انتهاكات حلقوق اإلنسان قد حدثت، على  ليشيت، بأن-املسـؤولة عـن جهاز الشرطة الوطنية يف تيمور     
الـرغم من أهنا تؤكد بأن الوزارة نفسها مل تتح هلا الفرصة بعد إلنشاء اآللية املناسبة لتحديد أو تسجيل البيانات   
حول طابع ومدى انتهاكات حقوق اإلنسان، ومن مث فإهنا غري قادرة يف الوقت الراهن على توفري بيانات شاملة                  

 وما سيصاحب ذلك من حتسني      ٢٠٠٤إال أنه من املتوقع بعد اإلنفاذ الكامل لالئحة االنضباط لعام           .  القضية بشـأن هذه  
يف ترتيـب املعلومات، أن تتعزز آليات اإلحالة والتعامل مع الشكاوى فيما بني مكتب جهاز التفتيش ومكتب أخالقيات                  

شطة تدريب الشرطة لفترات مطّولة عن نتائج إجيابية، مبا يف          املهنة، ومكتب احملقق العام؛ كما يتوقع كذلك أن تتمخض أن         
 . التوقيف واالحتجازذلك تعزيز مساءلة الشرطة وتقليل عدد حاالت انتهاك حقوق اإلنسان أثناء

 أن  ٢٠٠١/٢٣من الئحة إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية لعام           ) ج (١-٢وتـنص املادة     -٤٦١
 والواقع أن نظام العقوبات يف     . سـجون هو إصالح السجناء وإعادة تأهيلهم اجتماعياً       اهلـدف مـن نظـام ال      

وهلذا .  ليشيت مصمم ليكفل عدم الفصل الكامل بني السجناء واجملتمع ككل، وخاصة أسرهم وأقارهبم             -تـيمور   
ألخرى للسجون فتتم أما مجيع الزيارات ا. ُيسمح لألقارب وأفراد أسر السجناء بزيارهتم بشكل منتظم يف السجون
وقد أنشأت وزارة العدل، باالشتراك مع      . بعـد احلصول على موافقة من وزير الداخلية ووزير الشؤون اخلارجية          

بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برناجماً ملساعدة السجناء، يشتمل على تدريب مهين وتدريب على إدارة الغضب                
وباإلضافة إىل ذلك، يقوم مكتب مستشار رئيس الوزراء . علق باجلنسللسجناء احملكوم عليهم يف خمالفات عنف تت

برنامج لتدريب املذنبني العنيفني    "لـتعزيز املساواة، وبدعم من صندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية، بتجربة            
 من ُحّراس السجون قد أكملوا      ١٢وحىت وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك        ". عـلى ضبط سلوكيات العنف    

وقد مت وضع دليل تدرييب مبشاركة . بنجاح املرحلة األوىل من الشق اخلاص بتدريب املدربني يف إطار هذا الربنامج
املشاركون يف  (مـن األطـراف املعنية، وسيليه برنامج مكثّف لتدريب املدربني لصاحل ثالثة من ُحّراس السجون                

كما ُوضعت برامج   . نماذج التدريبية جملموعة من السجناء    قبل االنتقال إىل املرحلة األخرية من تنفيذ ال       ) التسهيل
 .اجتماعية وتعليمية أخرى لتمكني نزالء السجون من أن يعيشوا حياة طبيعية بعد رجوعهم إىل جمتمعاهتم

                                                      

 .برزت هذه احلاالت من سوء التفسري يف اجتماع فريق التركيز اإلقليمي يف ماناتوتو )٢٢٥( 
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  الدعاوى اجلنائية-٢

عادلة وفّـر كـل مـن الدسـتور وقانون اإلجراءات اجلنائية األساس القانوين احمللي لضمان احملاكمة ال                 -٤٦٢
 . ليشيت-واإلجراءات الصحيحة يف تيمور 

من ) ١ (٣٤ومبوجـب احلـق يف اعتبار الشخص بريئاً حىت تثبت إدانته، وهو احلق الذي حتميه املادة                  -٤٦٣
 من الدستور واضحة يف ٤-٣٥كما أن املادة  . )٢٢٦(الدستور، يقع عبء إثبات ارتكاب اجلرمية على املّدعي العام        

د على جترمي نفسه، ومع أنه ال يوجد تشريع حمّدد هبذا الشأن، فإن املشتبه فيه ال ُيجَبر على عدم جواز إجبار الشاه
ويبقى املّدعي العام هو املسؤول عن . تأكيد أو نفي املعلومات املقدمة من الضحايا والشهود بشأن ارتكاب اجلرمية

رصة ملستشاري الدفاع الستجواب الشهود وتتاح الف. إجـراء املزيد من التحقيقات وجتميع القرائن بشأن القضية      
 .الذين يقدمهم االّدعاء

وحيظـر قانون اإلجراءات اجلنائية بشكل صريح على احملاكم قبول أدلة أو قرائن ُتستخلَص بوسائل غري                 -٤٦٤
وميكن أن ُيحكَم على أي     . )٢٢٧(قانونـية كالتعذيب واإلكراه والتهديد ضد الكيان املعنوي أو اجلسدي لإلنسان          

وليس . )٢٢٨( سنوات٤بط يستخدم وسائل غري قانونية للحصول على تلك املعلومات بعقوبة تصل إىل السجن  ضا
 لـدى احلكومـة علم بأية حاالت قُدِّمت إىل احملاكم ومت فيها أخذ األدلة أو القرائن بوسائل التعذيب أو اإلكراه      

 .أو التهديد

للمتهم حق  )٢٢٩(الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية من الدستور وكذلك األحكام ٢-٣٤وتضمن املادة  -٤٦٥
 هو الوسيلة الرئيسية اليت     )٢٣٠(ويعَترب مكتب احملامي العام   . توكـيل حماٍم للدفاع عنه يف مجيع مراحل الدعوى اجلنائية         

ساعدة وهناك كيانات أخرى موجودة تقدِّم امل. ميكن من خالهلا لألشخاص احلصول على املساعدة القانونية اجملانية
 من الدستور ١٣٥وتنص املادة . القانونية، إما كخدمة جتارية أو كمصلحة عامة، باإلضافة إىل مكتب احملامي العام

، )٢٣١( ليشيت ُتعد مصلحة اجتماعية وجيب تقدميها وفقاً هلذا املبدأ         -على أن املعونة القانونية والقضائية يف تيمور        
 لتوفري املعونة القانونية تعمل يف الدولة، وكلها متّول من صندوق           وهـناك على األقل مثاين منظمات غري حكومية       

 ليشيت تعاين يف الوقت الراهن من نقص ملحوظ يف املمثلني القانونيني، األمر الذي يؤثر على -إال أن تيمور . آسيا
وقد . ية ذات الصلة  حق املشتبه فيه يف احلصول على التمثيل القانوين الكفؤ ويؤثر سلبياً يف الغالب على حلّ القض               

 تفـاقم هذا الوضع بشكل أكرب نتيجة لرسوب احملامني العامني يف االختبارات القانونية اليت أجريت هلم يف أوائل                  

                                                      

 .١٥/٢٠٠٥ من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون رقم ٢٦٥ و١١٤املادتان  )٢٢٦( 

 .١٥/٢٠٠٥ من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون رقم ١-١١٠ الدستور، واملادة  من٤-٣٤املادة  )٢٢٧( 

 . من القانون اجلنائي اإلندونيسي٤٢٢املادة  )٢٢٨( 

 .١٥/٢٠٠٥من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون رقم ) ب (٦٨ و١-٦٦املادة  )٢٢٩( 

 .١٠/٢٠٠٣ مرسوم قانون حكومي رقم أدجمت هذه املؤسسة يف هيكل وزارة العدل مبوجب )٢٣٠( 

 .١٥/٢٠٠٥، قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون رقم ٧٦املادة  )٢٣١( 
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 ليشيت تعتمد بشكل كبري على املستشارين الدوليني ودعم املاحنني الستمرار عمل            -وال تزال تيمور    . ٢٠٠٥عام  
 .مكتب احملامي العام

ن الدستور والقانون على وجوب فتح جلسات احملاكمة للجمهور، وهذا أمر ُيحَتَرم يف             ويـنص كـل م     -٤٦٦
إال أنه حسب مقتضيات الظروف احملدَّدة احمليطة بالقضية، ميكن تقييد هذا           . )٢٣٢(املمارسـة الفعلية إىل حٍد كبري     

، بغرض احلفاظ على    األمـر اخلـاص بفـتح جلسات احملاكمة للعموم، سواء كان هذا التقييد جزئياً أو كامالً               
والواقع أن . وقد يشمل ذلك القضايا اليت تنطوي على اعتداءات جنائية جنسية. )٢٣٣(األخالقيات العامة والكرامة

 سنة تكون جلسات    ١٨احلـاالت الـيت تنطوي على اعتداءات جنائية جنسية على أشخاص تقل أعمارهم عن               
 .احملاكمة فيها مغلقة يف مجيع األحوال

القانون حق املتهم يف استجواب الشاهد وحق الشهود الضعفاء يف التحرر من التخويف والتهديد، ويكفل  -٤٦٧
ولكن اجلانب األكثر إشكاالً يف القضايا املنظورة يف . )٢٣٤(وهو أمر حيترمه القضاة بشكل عام يف الدعاوى اجلنائية

لطويلة من القضايا املتراكمة نتيجة لعدم خربة احملاكم حىت اآلن هو التأخري الشديد يف الفصل يف القضايا والقائمة ا
القضـاة وضعف إعدادهم، وكذلك نتيجة لعدم كفاية الدعم املخصص للمحاكم، وعدم الوضوح واالتساق يف               

ويف بعض احلاالت، يؤدي هذا التطاول يف الوقت إىل اإلضرار حبق املتهم يف احلصول على حماكمة                . إدارة القضايا 
 .بدون تأخري غري مناسب

ووفقـاً للبيانات اليت مجعها مكتب املّدعي العام، هناك زيادة ملحوظة يف عدد القضايا املتراكمة اليت مل                  -٤٦٨
وحىت . ، رغم االخنفاض الطفيف يف عدد هذه القضايا بعد وصول القضاة الدوليني           ٢٠٠١ُيفَصـل فيها منذ عام      

 ٤٤٠منها  ) ٢٠٠٤ قضية يف عام     ١٧٤تشمل  و( قضية أدخلت إىل النظام      ١ ٠٩١، كان هناك    ٢٠٠٤هناية عام   
ويشتمل قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد على سلسلة من األحكام املوضوعة          . )٢٣٥(قضـية كانت ال تزال معلّقة     

 لعـالج حاالت التأخري غري املناسب واليت أصبحت تؤثر بشكل كبري على سري النظام القضائي بشكل جيد منذ                  
مول أن هذا اإلطار التشريعي اجلديد، إضافة إىل زيادة قدرة العاملني يف قطاع العدالة، ومن املأ. ما قبل االستقالل  

 .سيسهم بشكل كبري يف حتسني الكفاءة فيما يتعلق بالفصل يف القضايا

                                                      

  مـن قـانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون         ٢٤٧ و ٧٥ مـن الدسـتور، واملادتـان        ١٣١املـادة    )٢٣٢( 
 .١٥/٢٠٠٥رقم 

 من  ١٣١انظر أيضاً املادة    . ١٥/٢٠٠٥ القانون رقم    من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم    ) ١ (٧٦القسم   )٢٣٣( 
 .الدستور

من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه ميكن إبعاد املتهم من قاعة احملكمة للفترة الزمنية       ) ٣ (٢٥٤تنص املادة    )٢٣٤( 
دة أو ختويف أو هتديد     الـيت ُيرى أهنا ضرورية إذا ُوجد أن حضور املتهم قد يسهم يف منع شخص ما من اإلدالء ببيان أو شها                    

 .هذا الشخص

 .١٤، ص ٢٠٠٦أبريل / ليشيت، برنامج االستثمار يف قطاع احلقوق والعدالة واملساواة، نيسان-تيمور  )٢٣٥( 
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وتـتاح قـرارات احملاكم للمتهمني وأسرهم عن طريق احملامني الذين ميثلوهنم، كما تتاح هذه القرارات                 -٤٦٩
، أصدر رئيس ٢٠٠٥ويف عام . )٢٣٦(من خالل وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكترونية قدر اإلمكانللجمهور العام 

ويف البداية كانت هناك شكاوى بأن . حمكمة االستئناف توجيهاً يقضي بتقنني اطالع اجلمهور على قرارات احملاكم
 اآلن يف نشر قراراهتا بشكل      ، ولكن احملاكم بدأت   )٢٣٧(بعـض قرارات احملاكم مل يكن من املمكن الوصول إليها         

 .أكثر انتظاماً وحتسني تدفُّق املعلومات املتعلقة بالقضايا

 ، إال أن قانون اإلجراءات اجلنائية ينص على أنه "حق الطعن"وال يوجـد يف الدسـتور نص حمّدد يكفل          -٤٧٠
ة عن احملاكم ميكن الطعن     ما مل يكن هناك حظر صريح حبكم القانون، فإن األوامر واألحكام والقرارات الصادر            "

وتوّجه الطعون يف قرارات حماكم     . )٢٣٨("فـيها جزئياً أو كلياً سواًء فيما يتعلق بالوقائع أو فيما يتعلق بالقانون            
 .)٢٣٩(املقاطعات إىل احملكمة العليا، وهي حمكمة االستئناف يف الوقت الراهن

كما حيظر الدستور   . نائي بأثر رجعي   ليشيت على عدم جواز فرض القانون اجل       -ويـنص دستور تيمور      -٤٧١
ازدواج الضـرر، مبعىن أنه، وبغض النظر عن احلكم النهائي، ال ميكن إخضاع شخص جرت حماكمته على جرمية              

. ومل ُتسجَّل أية حاالت جرى فيها حماكمة املتهم مرتني على نفس اجلرمية. )٢٤٠(حملاكمة مرة ثانية على نفس اجلرمية
 .لق بقضية عدم تطبيق القانون بأثر رجعيإال أن هناك حالتني تتع

أمـا احلالة األوىل فقد ظهرت يف حمكمة االستئناف واليت قضت بأن هيئة اجلرائم اخلطرة ليس هلا الوالية                  -٤٧٢
للنظر يف حاالت اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية واليت وقعت قبل إنشاء اهليئات اخلاصة، ألن ذلك يرقى إىل تطبيق                  

إال أنه  . )٢٤١(وقد فُوَِّضت اهليئات اخلاصة بوالية حمّددة للفصل يف مثل تلك احلاالت          . ائي بأثر رجعي  القانون اجلن 
جـرى إعادة النظر يف هذا القرار من ِقَبل اهليئة اخلاصة للجرائم اخلطرة، واليت قضت بعدم االلتزام بقرار حمكمة                   

إلنسانية تشكّل جرائم تندرج حتت أحكام القانون االستئناف، ووجدت أنه بالنظر إىل كون اجلرائم املرتكبة ضد ا
وبناًء على  .  ليشيت وقت ارتكاهبا   -الدويل العام، لذا فإن هذه اجلرائم تشكّل جزءاً من النسيج القانوين يف تيمور              

ذلك، ميكن حماكمة الشخص على جرائم ضد اإلنسانية حىت إذا كانت هذه اجلرائم قد ارتكبت قبل إنشاء احملكمة 
 .)٢٤٢(خمالفة ملبدأ عدم جواز األثر الرجعي للقانونودون 

                                                      

 .٢٠٠٥فرباير / شباط٣اإلفادة املقدمة من وزارة العدل للوثيقة األساسية العامة،  )٢٣٦( 

 .٢٠٠٥مايو /يار أ٣٠اإلفادة املقدمة من وحدة حقوق اإلنسان،  )٢٣٧( 

 .١٥/٢٠٠٥ من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون رقم ٢٨٧املادة  )٢٣٨( 

 .١٥/٢٠٠٥ من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون ٢٩١املادة  )٢٣٩( 

 .١٥/٢٠٠٥ من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم القانون رقم ٧-ألف-١٩القسم  )٢٤٠( 

 ).٢٠٠٣يوليه / متوز١٥( مواجهة املّدعي العام، حمكمة االستئناف أرمندوس دوس سانتوس يف )٢٤١( 

 ٢٤(املّدعـي العـام يف مواجهة جوآو سرمنتو ودومنغوس مندوكا، اهليئة اخلاصة للجرائم اخلطرة                )٢٤٢( 
 .٢٠٠١/أ١٨، القضية رقم )٢٠٠٣يوليه /متوز
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، وجدت حمكمة   )٢٤٣(باملّدعي العام يف مواجهة بولينو دى خيسوس      ويف قـرار الحـق، وفـيما يتعلق          -٤٧٣
على الرغم من كون تلك اجلرائم قد ارُتكبت " جرائم ضد اإلنسانية"االستئناف كذلك أن املتهم مذنب بارتكاب 

 .وقد جاء هذا القرار ليزيل أي غموض بشأن هذه النقطة.  جرائم مبقتضى القانون احملليقبل اعتبار هذه األفعال

وتشمل هذه التدابري إنشاء    . وقد اعُتمدت تدابري خاصة لضمان تقدمي الدعم لضحايا االعتداءات اجلنسية          -٤٧٤
وباإلضافة إىل ذلك،   . يةوحدة لألشخاص الضعفاء يف إطار هيئة الشرطة لتقدمي الدعم لضحايا االنتهاكات اجلنس           

هـناك شـبكة من خدمات الدعم تتألف من الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية، واليت توفِّر املساعدة      
املتواصـلة يف شكل إسداء املشورة لضحايا الصدمات وتوفري املساكن اآلمنة ملساعدة الضحايا يف الشفاء بشكل                

شكل وثيق مع الشرطة وحترص على مصاحبة الضحايا أثناء         وتعمـل هـذه الوكـاالت يف الغالـب ب         . كـامل 
ويف الوقـت الراهن، تقع مسؤولية تنسيق هذه الشبكة من خدمات الدعم على مكتب املستشار               . )٢٤٤(التحقـيقات 

 .لرئيس الوزراء بشأن تعزيز املساواة وبدعم من صندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية

  العدالة التقليدية-٣

الَحظ أن املواطنني، وخاصة يف املقاطعات، ليسوا على علم بالطريقة اليت ميكنهم هبا عرض الرتاعات من امل -٤٧٥
وعلى الرغم من أن التيموريني يتوافقون بشكل عام مع النظام الرمسي، إال أن السكان . )٢٤٥(على حماكم املقاطعات

والواقع أنه من الواضح أن     . دالة التقليدية يـرتاحون ويتآلفون بشكل أكرب مع العادات، أو ما ميكن تسميته بالع           
هـناك نسـبة كبرية من السكان تفضل اللجوء إىل األساليب التقليدية يف حل املنازعات بدالً من العدالة الرمسية                   

 .)٢٤٦(للفصل يف شكاواهم، ألهنم يعتربون النظام الرمسي ضعيفاً وعدمي الكفاءة

، قبل حقبة االحتالل "العدالة احمللية" يشار إليها يف الغالب باسم وقد ُوجدت هذه العدالة التقليدية، واليت -٤٧٦
وهذا النمط من العدالة هو تقليد شفوي غري مكتوب الختاذ القرارات مبعرفة            . الـربتغايل واالحتالل اإلندونيسي   

تمعات احمللية،  وهو تقليد توارثته األجيال من خالل كبار السن الذين حيظون بالتبجيل واالحترام يف اجمل             . الكـبار 
 .وُيعرفون باسم كبار القرية أو الناحية

واآلن . وعـادة مـا ُتستخَدم العدالة التقليدية، وهي املتسلسلة هرمياً يف هيكليتها، حلل املشاكل املدنية               -٤٧٧
أصبحت ُتستخَدم حلل أعداد متزايدة من القضايا اجلنائية الصغرى، واليت كانت تشمل عادة حاالت التنازع على                

                                                      

 ).٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٤(حمكمة االستئناف  )٢٤٣( 

الت أو املنظمات اليت ميكن ذكرها يف هذا الصدد فوكيوبرس، وهي وكالة متخصصة يف تقدمي               مـن الوكا   )٢٤٤( 
خدمـات دعم الضحايا يف إطار برنامج مراقبة النظام القضائي، ومنظمة برادت، ومها من املنظمات الناشطة يف تقدمي املساعدة           

 .لضحايا االنتهاكات اجلنسية

 .٢تقرير مؤسسة آسيا، ص  )٢٤٥( 

 .رر اإلعراب عن هذه النقطة طوال املشاورات اليت جرت على مستوى املقاطعاتتك )٢٤٦( 
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وغالباً ما تأخذ العدالة التقليدية يف االعتبار املبادئ األساسية حلقوق          . األراضي والرتاعات احمللية واجلرائم البسيطة    
 .اإلنسان، على الرغم من أن درجة االعتبار املوّجهة حلقوق اإلنسان تتفاوت بشكل كبري من قضية ألخرى

سل، ال تضمن العدالة التقليدية دوماً لألطراف يف الرتاع         وبالـنظر إىل طابعها التقليدي واهلرمي يف التسل        -٤٧٨
فعلى سبيل املثال، إذا كانت هناك قضية طرفاها أب وابنه، فإن األب دائماً          . بـأن يكونوا متساوين أمام القانون     

 .ألنه هو األكرب سناً وألنه هو العائل البنه" يفوز"

دالة التقليدية للفصل يف القضايا األكثر خطورة مثل         ليشيت استخدام الع   -وينتشـر يف كل أحناء تيمور        -٤٧٩
الرتاعات احمللية أو قضايا االنتهاك اجلنسي؛ وميثّل هذا االستخدام مصدر قلق ألن الضحايا، وهم عادة من النساء                 

كما . واألطفـال، ليس لديهم حول وال قوة يف األمر، ويبقى هذا هو حاهلم بعد انتهاء عملية الفصل يف القضية                  
ح ذلك أيضاً يف قضايا الرتاع على األراضي، وخاصة يف ظل نظام يعطي اعتباراً لتسلسل النسب عرب الذكور، يتض

وهـو النظام الذي يكون الرجال فيه هم األكثر احتماالً للحصول على املرياث بينما ال تعترض النساء على هذا                   
 .النوع من القرارات

توى املقاطعات كذلك أنه على الرغم من القيمة الواضحة يف          وقد أبرزت املشاورات اليت جرت على مس       -٤٨٠
نظـام العدالة التقليدية، إال أن آليات هذا النوع من العدالة ميكن يف بعض األحيان أن تكون هلا آثار على كبت                     

 فبعض األفراد، وغالباً ما يكونون هم     . حـرية التعبري بسبب مشاعر اخلزي واخلجل اليت تشعر هبا أطراف الرتاع           
الضـحايا، يشعرون أهنم مقيدون كما يقال مبشاعر اخلزي واخلجل، وهلذا يعزفون بشكل عام عن اإلفصاح عن                 

. )٢٤٧(وهذه املشاعر تصيب دائماً الفئات األكثر ضعفاً، مبن فيهم النساء واألطفال          . شكاواهم يف احملافل اجملتمعية   
 .ة اخلاصة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةوهناك مناقشة هلذه القضية بتفصيل أكثر يف الوثيقة احملدَّد

، والذي يكون "التعويض"ويرتكز نظام التسوية يف العدالة التقليدية على املفهوم التقليدي ملا ُيعرف باسم  -٤٨١
. اعزدوماً يف شكل مبلغ من املال أو يف شكل حيوان، مثل رأس من اجلاموس أو حصان أو خرتير أو رأس من امل                     

واهلـدف من هذه العادات هو رّد كرامة الضحية ويف الوقت نفسه مطالبة الطرفني بالتصاحل مع بعضهما البعض                  
وهي حلية على شكل هالل ُتلَبس " (بالك"ويف بعض األحيان يلبس الشخص املعين شيئاً ُيعرف باسم . بشكل عام
 .الضحيةللداللة على أن هناك جهوداً ُتبذَل لرّد كرامة ) على الصدر

وتشمل التسويات البديلة املتاحة عمليات الوساطة، واليت يقوم فيها الكبار باالقتراب من الطرفني هبدف التوصل                -٤٨٢
وبعد إجراء االتصاالت األّولية، يقوم الشخص الكبري بدعوة الطرفني إىل . كرامة الضحية" استرداد"خاص و/إىل حل عائلي

عَترب هذا اإلجراء هو هناية املشكلة، إذ يتعّين بعده على الطرفني أن يلقى كل منهما               وي. مسـاحمة كل واحٍد منهما لآلخر     
ويف أغلب األحيان، وهذا يكون يف حاالت العنف        . اآلخـر ويعاملـه بنفس الروح اليت كانت سائدة بينهما قبل الرتاع           

تقدمي التعويضات، كغرامات أو سلع،     أو االعتداء اجلنسي، قد ال ُيفرض على مرتكب املخالفة جزاء أكثر من             /األسري و 
 حول عمليات اإلبالغ    ٢٠٠٥ اإلقليمية يف عام     ويتبّين من املناقشات اليت جرت يف حلقات العمل       . إىل أسرة الضحية  

                                                      

 .هناك تقارير تفيد بذلك يف كل من مناطق أوكيوس وماليانا وديلي وغريها )٢٤٧( 
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يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان، أن النساء نادراً ما حيصلن على أي شكل مباشر من التعويض، وأهنن امللومات 
 .ارتكاب اجلرمية، وعليهن التعامل مع العواقب أو الفضيحة املقترنة باجلرميةيف أغلب األحيان على 

وعلى الرغم من الضعف الواضح يف نظام العدالة التقليدية، إال أنه تبّين من التجربة أن هذا النظام قادر                   -٤٨٣
قليدية كآلية لفض املنازعات اجملتمعية والواقع أنه عند استخدام نظام العدالة الت. على فض كل من الرتاعات املدنية واجلنائية     

البسـيطة، واليت تنطوي على مسائل ذات طابع بسيط أو حمدود مما ميكن التعامل معه بسرعة، فإن نظام العدالة التقليدية                    
 .أما يف القضايا األكثر خطراً فإن فعاليته تظل موضع تساؤل. ميكن أن يكون على درجة بالغة من الفعالية

ظام العدالة التقليدية على حل املشاكل من خالل التوافق؛ مع مالحظة أن هذا النظام متأصل               ويرتكـز ن   -٤٨٤
ويف احلاالت اليت ال يكون فيها أحد األطراف راضياً عن قرار الفصل يف             . بشكل راسخ يف الثقافة التارخيية للبالد     

ى القرية أو املستوى احمللي، ميكن أخذ       الـرتاع، أو احلاالت اليت ال ميكن التوصل فيها إىل حلّ للرتاع على مستو             
 .القضية إىل نظام القضاء الرمسي أو إىل احملاكم حللها

ومع ذلك فإن .  من الدستور أولوية لنظام العدالة الرمسي على ممارسات العدالة التقليدية٣١وتعطي املادة  -٤٨٥
االعتراف والتقدير " واليت تطالب الدولة بأن تعطي  من الدستور،٤-٢املمارسات التقليدية هلا موقع دستوري أكدته املادة       

وتدرك احلكومة  ". لألعـراف والعـادات السائدة يف تيمور الشرقية وألية تشريعات تتعلق بشكل حمدَّد بالقوانني العرفية              
يدية والعدالة الرمسية ال إال أن العالقة، إذا كانت هناك عالقة، بني العدالة التقل         . املكانة اخلاصة للعدالة التقليدية داخل البالد     

تـزال غري حمدَّدة، وينبغي توجيه االهتمام هلا بشكل متزايد مع تطور البالد وتقّدمها حنو تعزيز حكم القانون ومؤسسات                   
 .العدالة، والتقدم يف تنفيذ بعض التشريعات ذات الصلة، مثل القانون اخلاص بالعنف األسري

دالة التقليدية ستظل تتمتع بدورها احلايل كآلية شعبية لتسوية         ويف الوقـت نفسـه، من الواضح أن الع         -٤٨٦
 . ليشيت-املنازعات اجملتمعية يف كافة أحناء تيمور 

 املشاركة يف احلياة العامة -جيم 

 )٢٤٨( احلق يف احلصول على جنسية-١

  من الدستور،   ٣ ليشيت وفقاً ألحكام املادة      -ُتـَنظّم األمـور املـتعلقة باجلنسـية واملواطنة يف تيمور             -٤٨٧
 . بشأن الترتيبات التنظيمية لقانون املواطَنة١/٢٠٠٤ بشأن املواطنة، ومرسوم القانون ٩/٢٠٠٢والقانون 

                                                      

 :يغطي هذا اجلزء )٢٤٨( 

  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٤املادة  �  
 ية حقوق الطفل من اتفاق٨ واملادة ٧املادة  �  
  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٩املادة  �  
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري) ج (٥املادة  �  
  من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم٢٩املادة  �  
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وكال هذين النوعني من املواطَنة، األصلية      . األصلية واملكتسبة : ويـنص الدستور على نوعني من املواطَنة       -٤٨٨
وبالنسبة للمواطَنة األصلية، ُيعد املولد . مل املولد واألصل والزواجواملكتسبة، يتحّدد مبجموعة من العوامل اليت تش

 من قانون املواطَنة على ٢-٨ و١-٨ من الدستور واألقسام ١-٣وتنص املادة . واألصل مها العامالن األكثر أمهية 
 داً يف  ليشـيت يعتربون مواطنني أصليني إذا كان أحد األبوين مولو     -أن األطفـال الذيـن يولـدون يف تـيمور           

وُيعَترب األطفال الذين ُولدوا خارج الدولة مواطنني أصليني كذلك على أساس           . )٢٤٩( ليشيت هو اآلخر   -تـيمور   
ومينح النظام القانوين صفة املواطَنة األصلية لألطفال غري معرويف األبوين أو الذين ال ينتمون إىل أية                . )٢٥٠(األصل

وبالنسبة . )٢٥١( ليشيت -كون هؤالء األطفال قد ُولدوا يف تيمور        دولة، أو الذين ال ُتعرف جنسيتهم، بشرط أن ي        
 ليشيت فإهنم   -ويعلنون رغبتهم يف أن يصبحوا من مواطين تيمور         )  سنة ١٧(لألطفـال الذين يبلغون سن الرشد       

 .أيضاً يعتربون من مواطين الدولة

ن خالل األصل، أو التبّني مبعرفة      وُيـنظِّم القانون مسألة احلصول على املواطَنة، وميكن أن يكون ذلك م            -٤٨٩
أما املواطَنة املكتسبة عن طريق     . )٢٥٢(اإلقامة/مواطـنني مـن أبـناء تـيمور، أو مـن خالل الزواج والتجنس             

 ليشيت  -اإلقامة فيمكن أن حيصل عليها الشخص إذا كان من املقيمني بشكل اعتيادي ومنتظم يف تيمور                /التجنس
، بشرط أن   ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٠ أو بعد    ١٩٧٥ديسمرب  / كانون األول  ٧ سنوات قبل يوم     ١٠لفترة ال تقل عن     

يكـون هـذا الشخص يتكلم واحدة من اللغات الرمسية وأن يكون قادراً على إعالة نفسه وأن يكون لديه بعض    
 .املعرفة بتاريخ وثقافة األمة

 الشرقية ألكثر من    وجيـوز كذلك منح جنسية تيمور الشرقية للشخص املتزوج من أحد مواطين تيمور             -٤٩٠
ومرة أخرى، فإن احلصول على     . مخس سنوات والذي يكون قد أقام على التراب الوطين للدولة ألكثر من سنتني            

أما املواطن األجنيب الذي    . )٢٥٣(املواطَنة يف هذه احلالة مرهون بشرط القدرة على تكلم واحدة من اللغات الرمسية            
. د مواطين تيمور الشرقية فيمكن كذلك منحه جنسية تيمور الشرقية         يفقد مواطَنته السابقة بسبب زواجه من أح      

 .وال تتأثر صفة املواطَنة بسبب فسخ الزواج إذا كان الشخص قد حصل عليها حبسن نية من خالل الزواج

 .)٢٥٤(وأخرياً، فإن الربملان الوطين ميكنه كذلك منح املواطَنة لشخص أسدى خدمات جليلة ومهمة لألمة -٤٩١

                                                      

 .٩/٢٠٠٢من القانون ) ١ (٨تور، واملادة من الدس) ٢ (٣انظر املادة  )٢٤٩( 

 .٩/٢٠٠٢من القانون ) ٢ (٨من الدستور، واملادة ) ٣ (٣املادة  )٢٥٠( 

 .٩/٢٠٠٢من القانون ) ب) (١ (٨من الدستور واملادة ) ج) (٢ (٢انظر املادة  )٢٥١( 

 .٩/٢٠٠٢ من القانون ١٢ إىل ١٠األقسام من  )٢٥٢( 

 .٩/٢٠٠٢من القانون ) و) (١ (١٢و) ج) (١ (١١ انظر، على سبيل املثال، القسمني )٢٥٣( 

 .٩/٢٠٠٢، القانون ١٣القسم  )٢٥٤( 
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 حالة املواطَنة األصلية، ينص القانون على أن كل املطلوب للتخلي عن صفة املواطَنة يف حالة املواطن                 ويف -٤٩٢
أما يف حالة   .  ليشيت هو أن يتخذ الشخص قراراً طوعياً بعدم استمراره كأحد مواطين الدولة            -األصلي يف تيمور    

 :لية سبباً لفقدان صفة املواطَنةاملواطَنة املكتسبة، فيمكن أن يكون أي واحٍد من املعايري التا

 اخلدمة يف جيش دولة أجنبية بدون تصريح؛ !

 ممارسة صالحيات السيادة يف دولة أجنبية بدون تصريح؛ !

  ليشيت؛-اإلدانة يف حالة االعتداء اجلنائي ضد األمن اخلارجي لدولة تيمور  !

الغش واخلداع للسلطات اكتساب املواطَنة عن طريق وثائق مزيفة، أو عن طريق استعمال وسائل  !
 .املعنية

وميكـن استعادة صفة املواطَنة، بناًء على حبث للحالة من وزارة العدل، إذا كان فقدان صفة املواطَنة قد          -٤٩٣
 حـدث أثـناء الطفولة وأصبح الطفل اآلن شخصاً بالغاً، أو إذا كان الشخص قد ختلى عن صفته كمواطن يف                     

ني ُيشَتَرط ثبوت إقامة الشخص داخل الدولة لسنة وخلمس سنوات على التوايل            ويف هاتني احلالت  .  ليشيت -تيمور  
 .حسب احلالة

 املساواة يف حقوق املواطَنة

 ليشيت املساواة يف املواطَنة، أي متتع الرجال والنساء بنفس احلقوق فيما يتعلق             -يكفـل قـانون تيمور       -٤٩٤
والواقع أن املرأة تظل تتمتع     . ، دون اعتبار جلنس الشخص    باحلصـول على صفة املواطَنة وتغيريها واالحتفاظ هبا       

وكثري من نساء تيمور    . حبقوقهـا كمواِطنة دون اعتبار جلنسية زوجها أو ألي قرار يتخذه زوجها بتغيري جنسيته             
اً الشرقية املتزوجات من أجانب ال زلن يتمتعن بنفس املستويات من املشاركة يف احلياة االجتماعية والسياسية متام               

كما أن املرأة غري مطالبة باحلصول على إذن زوجها أو إذن وليها            . مـثل النساء املتزوجات من رجال تيموريني      
الذكر إذا رغبت يف احلصول على جواز سفر، وإن كان من املألوف واملعتاد أن ُيبِلغ الرجال والنساء أسرهم بأية                   

 .خطط لديهم للسفر

وميكن لألطفال اكتساب أٍي من صفيت املواطَنة لألب أو         .  نظريهتا لألب  وتتساوى صفة املواطَنة لألم مع     -٤٩٥
وتعتَبر املواطَنة املزدوجة مقبولة بشكل رمسي يف الدولة، ولذا يتمتع كثري من التيموريني باملواطَنة التيمورية               . لألم

لربتغال أو موزامبيق أو    باإلضـافة إىل كوهنم من مواطين دولة أخرى، وغالباً ما تكون هذه الدولة األخرى هي ا               
والواقع أن القانون ال يسمح رمسياً باملواطَنة املزدوجة، ولكنه ينص على أنه يف حالة وجود تناقض بني                 . أستراليا

 .)٢٥٥(املواطَنة التيمورية ومواطنة دولة أخرى فإن األولوية تكون للمواطَنة التيمورية

                                                      

 . بشأن املواطَنة٩/٢٠٠٢ من القانون رقم ٣٠ و٢٩القسمان  )٢٥٥( 
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 )٢٥٦(ت العامة احلق يف املشاركة السياسية واحلصول على اخلدما-٢

 وتنص . يكفـل الدسـتور التـيموري يف عدة أحكام به حق املواطنني التموريني يف املشاركة السياسية                -٤٩٦
لكل مواطن احلق يف املشاركة يف احلياة السياسية ويف الشؤون العامة للدولة، سواًء " من الدستور على أن ٤٦املادة 

 ".كل دميقراطيبشكل مباشر أو عن طريق املمثلني املنتخبني بش

ومثة أحكام أساسية أخرى يف الدستور تشمل احلق يف إنشاء األحزاب السياسية واملشاركة فيها، واحلق                -٤٩٧
والدستور واضح يف النص على أن حق التصويت هو حق . )٢٥٧(يف التصـويت واحلـق يف الترشُّـح لالنتخابات     

 يف احلياة السياسية هي من األمور األساسية لتعزيز         شخصي ويشكل واجباً مدنياً، وأن املشاركة املباشرة والنشطة       
كما يعزز الدستور أيضاً مبدأ املساواة يف ممارسة احلقوق املدنية والسياسية ومبدأ عدم             . )٢٥٨(الـنظام الدميقراطي  

 .)٢٥٩(التمييز على أساس اجلنس فيما يتعلق بالوصول إىل املناصب السياسية

االنتخابات الرئاسية، واالنتخابات :  ليشيت- يف النظام السياسي لتيمور وهناك ثالثة أنواع من االنتخابات -٤٩٨
وُتَنظَّم االنتخابات حبيث تكون عامة وحرة ومباشرة . الربملانية، وانتخابات اجملالس القروية ورؤساء اجملالس القروية

. )٢٦٠( العادي والشخصي  ومتسـاوية وسـرية، ومتاَرس العملية االنتخابية عن طريق االقتراع العام على املستوى            
وُتعقَد االنتخابات الرئاسية والربملانية كل مخس سنوات، وذلك وفقاً لفترة منصب الرئيس وفترة الربملان، أما انتخابات                
اجملـالس القـروية ورؤسـاء اجملالس القروية فتعقد مرة كل ثالث سنوات، باستثناء الفترة األوىل واليت تستمر ألربع                   

وقد ُرتَِّبت أول انتخابات بالتعاقب على مستوى       . ات التالية فتستمر لثالث سنوات     أمـا الفـتر    .)٢٦١(سـنوات 
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤املقاطعات وُنظمت خالل الفترة 

                                                      

 :يغطي هذا اجلزء )٢٥٦( 

  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٥املادة  �  

 يع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية القضاء على مج٨ و٧املادتان  �  
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري) أ (٥املادة  �  

 مـن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين         ) ٣ (٤٢و) ٢ (٤١املادتـان    �  
 وأفراد أسرهم   

 . من الدستور٤٧ و٤٦املادتان  )٢٥٧( 

 .من الدستور) ١ (٦٣املادة  )٢٥٨( 

 .من الدستور) ٢ (٦٣املادة  )٢٥٩( 

 .من الدستور) ١ (٦٥املادة  )٢٦٠( 

 .٢/٢٠٠٤ من القانون ٦املادة  )٢٦١( 
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. وقد أنشئت هيئة انتخابية وطنية مستقلة لإلشراف على االنتخابات وإدارهتا على املستويات الثالثة كلها -٤٩٩
ويعّين الرئيس ثالثة من هؤالء األعضاء، . مجيع قطاعات اجملتمع التيموري عضواً، ميثلون ١٣وتتألف هذه اهليئة من 

وجيب أن تعّين كل مؤسسة ما ال يقل عن امرأة . وتعّين احلكومة ثالثة آخرين، ويعّين الربملان الوطين أربعة أعضاء
ملّدعي العام، ومكتب   وتعّين كل من احملكمة العليا، ومكتب ا      . واحدة من جمموع األعضاء الذين حيق هلا تعيينهم       

وتتمثل مهمة هذه اهليئة يف اإلشراف على إجراء االنتخابات . احملامي العام عضواً واحداً يف اهليئة االنتخابية الوطنية
وضـمان االلتزام بالقانون والدستور، والتحقيق يف الشكاوى واملزاعم املتعلقة بإجراء االنتخابات والفصل فيها،              

وقد أنشئت كذلك هيئة انتخابية مستقلة مبوجب أمر . ات إىل حمكمة خمتصة للمصادقة عليهاوتقدمي نتائج االنتخاب
 لإلشراف على انتخابات اجمللس التأسيسي      )٢٦٢(تنفـيذي مـن إدارة األمـم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية           

 .٢٠٠٢ وعام ٢٠٠١واالنتخابات الرئاسية اليت ُعقَدت أثناء إدارة األمم املتحدة يف عام 

وتوجد يف وزارة إدارة الدولة أمانة فنية إلدارة العمليات االنتخابية مهمتها هي تنظيم وتنفيذ العمليات                -٥٠٠
االنتخابـية، والتشاور والدعم يف الشؤون املتعلقة باالنتخابات، واليت تشمل املقترحات املتعلقة بالتدابري املناسبة              

ب، تقدمت هذه اإلدارة بنصائح حمددة حول القوانني االنتخابية اليت          وقبل وقت قري  . )٢٦٣(لضمان مشاركة املواطنني  
 . والطابع احملتمل هلذه القوانني وفحواها٢٠٠٧ستحكم انتخابات عام 

وينظم القانون إجراء احلمالت السياسية     . ويتمـثل أحد األجزاء املهمة للعملية االنتخابية يف احلملة السياسية          -٥٠١
 من الدستور، جيب أن ختضع احلمالت االنتخابية ملبادئ حرية التجّول لتعبئة أصوات             ٦٥دة  ووفقـاً للما  . االنتخابـية 

الناخبني، وتكافؤ الفرصة واملعاملة املتساوية جلميع املرشحني، ونزاهة األجهزة العامة يف تعاملها مع املرشحني، وشفافية               
من عدم وجود قانون حيكم هذه القضية، إال أن         وعلى الرغم   . املصـروفات املـتعلقة باالنتخابات وإخضاعها للرقابة      

وعندما يكون هناك مرشحون أفراد     . األحزاب السياسية هي اليت تقوم يف الواقع بإجراء احلمالت السياسية لالنتخابات          
 ويتمتع املترشحون لالنتخابات، سواء كانوا أفراداً     . مترشـحون لالنتخابات، فإهنم يديرون محالهتم االنتخابية بأنفسهم       

 .مستقلني أو كانوا منتسبني ألحزاب سياسية، بفرص متساوية يف إجراء احلمالت االنتخابية

 املرأة واملشاركة السياسية

 ليشيت أمهية زيادة أعداد النساء يف الوظائف العامة، وتعتمد يف ذلك على إطار              -وتدرك حكومة تيمور     -٥٠٢
 من الدستور صرحية يف مناصرهتا لتكافؤ الفرص        ٦٣املادة  والواقع أن   . دستوري وقانوين متني لتحقيق هذا اهلدف     

املشاركة املباشرة والفاعلة للرجال والنساء يف احلياة السياسية "السياسية للرجال والنساء، حيث ُتقر هذه املادة بأن 
قوق املدنية كما يضمن الدستور املساواة يف ممارسة احل      ". ُتَعـد مطلـباً ووسيلة أساسية لتعزيز النظام الدميقراطي        

 من  ٨ويفرض القسم   . والسياسـية وكذلك عدم التمييز على أساس اجلنس يف احلصول على الوظائف السياسية            
 على األحزاب السياسية تشجيع مشاركة النساء يف السياسات احلزبية، وخاصة على )٢٦٤(قانون األحزاب السياسية

                                                      

 . بشأن اهليئة االنتخابية املستقلة٢٠٠٢/١٠األمر التنفيذي رقم  )٢٦٢( 

 .٢/٢٠٠٣، القانون العضوي لوزارة إدارة الدولة، القانون رقم ١٢القسم  )٢٦٣( 

 .٣/٢٠٠٤القانون رقم  )٢٦٤( 
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ص وغري ذلك من التدابري اليت تكفل تعزيز هذه         مسـتوى األجهزة القيادية للحزب، والدعوة إىل استخدام احلص        
 .املشاركة

وقـد برزت نتائج ملحوظة ومؤثّرة حىت اآلن للجهود احلثيثة الكثرية اليت بذلتها احلكومة لضمان تكافؤ                 -٥٠٣
الفـرص وتعزيـز مشـاركة املرأة يف العملية السياسية، مبا يف ذلك اجلهود اليت ُبذلَت يف هذا الصدد من خالل                     

ويف وقت إعداد هذا التقرير، هناك عدد من الوظائف الرئيسية يف احلكومة ويف األجهزة التشريعية               . يعاتالتشـر 
تشغلها النساء، مبا يف ذلك منصب الوزير ونائب الوزير يف وزارة إدارة الدولة، ومنصب الوزير يف وزارة األشغال 

ة، ومنصب نائب الوزير يف وزارة الشؤون اخلارجية      العامة ومنصب الوزير ونائب الوزير يف إدارة التخطيط واملالي        
وكذلك تتوىل النساء منصب الرئيس يف كل من مكتب مستشار رئيس           . والـتعاون، ومنصب نائب وزير التعليم     

الوزراء حلقوق اإلنسان ومكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز املساواة، فضالً عن العديد من املديريات الرئيسية               
 يف املائة من    ٢٦وتشغل النساء يف الوقت احلاضر      . ات احلكومية، مثل وزاريت التعليم والصحة     يف خمـتلف الوزار   

املقاعد يف الربملان الوطين، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ عن نظريهتا يف الكثري من دول منظمة التعاون والتنمية يف 
 .اجملال االقتصادي

 يف املائة   ٣٠فاظ، حيثما كان ذلك ممكناً، على حصة تبلغ         وجتتهد وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون للح      -٥٠٤
مـن الوظائف فيها للنساء، كما تشجع النساء على التقدم للوظائف الشاغرة، ولكن شغل هذه الوظائف يتم يف                  

ومن املعلوم كذلك أن اخلدمة احلكومية، وخاصة       . هنايـة األمر على أساس الكفاءة ووفقاً لنظام يتسم بالشفافية         
 يف اخلـارج، تتسـم بدرجـة من الصعوبة، وغالباً ما تعتمد النساء على دعم الزوج واألسرة لتقاسم                   اخلدمـة 

 إال أن هناك الكثري من النساء اللوايت       . املسـؤوليات العائلـية، مثل رعاية األطفال، أثناء وجود النساء يف العمل           
 قادرات على اإلفادة من مجيع الفرص املتاحة        ال يتمتعن بالدعم الكامل من أسرهن أثناء العمل، ومن مث فإهنن غري           

 .للتطور املهين

وحىت وقت قريب، مل يكن الدبلوماسيون رجاالً أو نساًء يستطيعون إحضار أسرهم إىل أماكن عملهم،                -٥٠٥
نظراً ألن حزمة التعويضات اليت ُتدفع هلم مقابل اخلدمة يف اخلارج ال تشتمل على خمصص ميكّن الدبلوماسيني من                  

ـ  إال أن هناك تعديالً أُدِخل على قانون اخلدمة املدنية حبيث أصبح بوسع الدبلوماسيني             . طحاب أسرهم معهم  اص
 . اصطحاب أزواجهم وأطفاهلم معهم يف اخلارج٢٠٠٥أبريل /اعتباراً من نيسان

ئف وحىت وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك ست نساء يشغلن وظائف يف اخلارج من بني جمموع الوظا           -٥٠٦
وإذا علمنا أن هناك مخس وظائف شاغرة من هذا اجملموع، فإن هذا            .  وظيفة يف وزارة اخلارجية    ٢٤املتاحة وهي   

ومن بني هؤالء النساء الست     .  يف املائة من إمجايل الوظائف املشغولة      ٣١يعين أن النساء تشكّل يف الوقت احلاضر        
 الربتغال، واثنتان تشغالن منصب القائم باألعمال يف        العامالت يف اخلارج، هناك سيدة تشغل منصب السفري لدى        

أما الوظيفتان املتبقيتان اللتان تشغلهما املرأة فهما       . بكـني وموزامبيق، وواحدة يف منصب مستشارة يف نيويورك        
 .وظيفة سكرتري ثاين يف جاكرتا ووظيفة دبلوماسي مبتدئ يف سيدين بأستراليا
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 اخلاص بانتخابات جمالس القرى ورؤساء جمالس القرى )٢٦٥( من القانون٣وكما ذُكر سابقاً، فإن القسم  -٥٠٧
 مقعدان لتمثيل املرأة ومقعد لتمثيل الفتيات -يـنص بشـكل حمـّدد على وجوب ختصيص ثالث مقاعد للمرأة            

وينص القانون .  مـن بني عدد املقاعد اإلمجايل يف كل جملس قروي والذي ال يقل عن سبعة مقاعد               -الشـابات   
 من خالل اإللزام    )٢٦٦(لى إعطاء الفرصة للمرأة للمشاركة يف إدارة العملية االنتخابية واإلشراف عليها          كذلك ع 

بتعيني ثالث نساء يف اهليئة االنتخابية الوطنية، واحدة يعينها الرئيس والثانية تعينها احلكومة والثالثة يعينها الربملان            
 مهمة بالنسبة للمرأة؛ إذ متخضت هذه ٢٠٠٤/٢٠٠٥قروية يف عام وتعترب نتائج االنتخابات ال. الوطين على التوايل

، وحصلت سبع   ٢ ٢٢٨ من بني جمموع املنتخبني وعددهم       رئيس الناحية  امرأة ملنصب    ٢٢االنتخابات عن شغل    
 امرأة عضوة يف ١ ٣٣٢وهناك كذلك . ٤٤٢ من بني اجملموع البالغ      رئيس اجمللس القروي  نسـاء عـلى منصب      

 يف  ٦٠وكانت النساء متثل أثناء االنتخابات      . جملساً ٤٤٢ املنتشرة يف مجيع أحناء البالد وعددها        اجملـالس القروية  
 .املائة من جمموع األصوات املسّجلة

 العوائق أمام مشاركة املرأة يف احلياة العامة

ملشاركة أو  مل يكـن الرجال والنساء قادرين أثناء االحتالل اإلندونيسي على التمتع بنفس الدرجة من ا               -٥٠٨
وكانت سلطة اختاذ القرارات مفوضة للموظفني املدنيني، وأغلبهم من         . )٢٦٧(التمثـيل عـلى املستوى السياسي     

وكانت هناك . الرجال، الذين كانوا يتبعون السلطات اإلقليمية أو املركزية أو يتبعون مباشرة حاكم تيمور الشرقية
، وكان اختيار املرشحني يتم يف الغالب وفقاً للمصاحل العسكرية )٢٦٨(قلة قليلة من النساء تشارك يف احلكومة احمللية

وقد أسهمت اآلراء التقليدية بشأن دور الرجال والنساء يف اجملتمع من جانب آخر يف إبعاد النساء                . )٢٦٩(السائدة
فوذ وال يزال الكثري من التيموريني يعتربون السياسة منطقة حمظورة وختضع فقط لن           . عـن العملـيات السياسـية     

 .الذكور

 ليشيت، وخاصة يف املقاطعات، نرى أن هناك        -واليوم، وبسبب طبيعة الثقافة الذكورية األبوية يف تيمور          -٥٠٩
قـدراً أكرب من العوائق أمام حتقيق التمثيل املتكافئ على املستوى احمللي؛ كما هو احلال مثالً يف رئاسة وعضوية                   

 .به النساء من متثيل يف األجهزة احلكومية على املستوى الوطيناجملالس القروية، باملقارنة مع ما تتمتع 

                                                      

 .٢/٢٠٠٤قانون االنتخابات القروية  )٢٦٥( 

 .٢/٢٠٠٤، القانون ٢٩املادة  )٢٦٦( 

 دراسة حالة   -هياكل السلطة التقليدية واحلكم احمللي يف تيمور الشرقية         : "صـويف أوسـبينا وتانيا هوهي      )٢٦٧( 
 .٧١، ص )٢٠٠١" (ملشروع التمكني اجملتمعي

 دراسة حالة   -لتقليدية واحلكم احمللي يف تيمور الشرقية       هياكل السلطة ا  : "صـويف أوسـبينا وتانيا هوهي      )٢٦٨( 
 .٧١، ص )٢٠٠١" (ملشروع التمكني اجملتمعي

 دراسة حالة   -هياكل السلطة التقليدية واحلكم احمللي يف تيمور الشرقية         : "صـويف أوسـبينا وتانيا هوهي      )٢٦٩( 
 .٥٠، ص )٢٠٠١" (ملشروع التمكني اجملتمعي
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 أوضحت  ٢٠٠٣وقـد قامت مؤسسة أوكسفام بإجراء دراسة استقصائية يف مقاطعة كوفاليما يف عام               -٥١٠
ومن القيود الرئيسية اليت    . عـدداً مـن األسـباب الكامنة وراء ضعف مشاركة النساء يف أنشطة السياسة احمللية              

ه الدراسة فرص التعليم احملدودة أمام النساء، وضعف الثقة، واخنفاض الوعي بالقضايا العامة، وقلة              أوضحتها هذ 
وهناك قيد إضايف آخر، ويربز بشكل خاص على مستوى         . )٢٧٠(الوقت املتاح للنساء للمشاركة يف تلك األنشطة      

وأوضحت الدراسة  . لى هذا املستوى  املقاطعـات، وهو الفكرة بأن املرأة هلا دور أقل يف عملية اختاذ القرارات ع             
كذلك أن نظرة الرجال والنساء إىل األدوار اليت يضطلع هبا كل منهم حتد من قدرهتم على اعتبار اجملموعة األخرى 

فعندما سئل الرجال كيف ميكنهم حتسني مشاركتهم السياسية، ذكروا أن ذلك ميكن من             . مؤهلـة ملواقع القيادة   
يف االجتماعات واملشاورات، بينما رأت النساء أن حتقيق ذلك إمنا يكون عن طريق             خـالل املشـاركة املتزايدة      

 .اكتساب مهارات الطبخ واخلياطة واملهارات اللغوية

ويالَحـظ أن النسـاء األكرب سناً يف اجملتمع يتجهن إىل املشاركة بشكل أكرب يف األنشطة احمللية، وذلك                   -٥١١
ماعي أعلى، وخاصة إذا كانت املرأة تنحدر من إحدى العائالت احملترمة يف            بالنظر إىل ما يتمعن به من مركز اجت       

اجملـتمع؛ بيـنما كـان الغالب يف النساء الشابات أهنن ال جيدن الوقت لالنشغال باألنشطة السياسية إضافة إىل                   
 أكرب، فإهنن  وإذا ُوجدت الرغبة لدى النساء للمشاركة بشكل        . واجـباهتن األسـرية املعتادة مثل رعاية األطفال       

ال حيصلن على الدعم من األزواج وال من أفراد األسرة املباشرة، بل ويف بعض األحيان ال يستطعن االعتماد على                   
ويف بعض املقاطعات، مثل مقاطعة الوتيم، حيث يوجد دعم         . تأييد النساء األخريات هلن للدخول يف االنتخابات      

رشيح أنفسهن لبعض املناصب احمللية مث ما لبثن أن سحنب ترشيحهن يف قوي نسبياً ملشاركة املرأة، تقدمت النساء بت
، لتمنع كثرياً   ١٩٩٩، وبعد ذلك أحداث عام      ١٩٧٥وباإلضافة إىل ذلك، فقد جاءت أحداث عام        . مرحلة تالية 

 إالّ أن هذا االجتاه آخذ يف     . )٢٧١(مـن النساء من الربوز يف اجملتمع بسبب اخلوف من العنف أو حوادث االنتقام             
التغيُّر بعض الشيء ولكن ببطء، حيث تتجه النساء أكثر وأكثر إىل التفكري يف املمارسات التقليدية اليت حتّدد دور          

 .اجلنسني وكيفية التعرف على الفرص املمكنة للتغيري

 جهود احلكومة لدعم املشاركة السياسية للمرأة

ز املساواة يضطلع، يف مجلة أمور أخرى، مبهمة سبقت اإلشارة إىل أن مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزي -٥١٢
تقـدمي املشـورة لرئيس الوزراء، وكذلك للوزارات األخرى، لضمان توفري الفرص للنساء واجملموعات الضعيفة               

 .األخرى وتوفري الدعم الكايف للمشاركة يف مجيع قطاعات احلياة العامة، مبا يف ذلك صنع القرار السياسي

إن مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز املساواة يقوم بدور نشط يف هذا اجملال، حيث              ويف هذا الصدد ف    -٥١٣
وحتظى أنشطة متكني املرأة باملرتبة . أحد الربامج األربعة الرئيسية اليت يقوم هبا     " دعم متكني املرأة  "يشـكل برنامج    

                                                      

، " ليشيت -اب الكامنة وراء عدم املساواة بني اجلنسني يف كوفاليما، تيمور           األسـب "مؤسسـة أوكسـفام،      )٢٧٠( 
 .٦، ص ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

هذه النتائج مأخوذة من حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                 )٢٧١( 
 ).٢٠٠٥(عي فيما يتعلق باإلبالغ يف إطار املعاهدات واالندماج االجتما
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وقد ركّزت استراتيجية   . ة الوطنية الثانـية ضـمن املكونات األساسية يف استراتيجية التنمية يف إطار خطة التنمي            
مكتب مستشار رئيس الوزراء لتعزيز املساواة بالنسبة هلذا الربنامج على تشجيع املشاركة يف احلياة العامة والقيادة 

عن طريق إنشاء آليات للتواصل بشكل فّعال مع املنظمات احمللية ) باإلضافة إىل التمكني االقتصادي  (وُصنع القرار   
 .ني تلك املنظمات وتعزيز املشاركة السياسية للنساءللمرأة ومتك

وبالـتعاون مـع مؤسسات حكومية ومنظمات غري حكومية أخرى، مثل منظمة كوكاس، يعترب مكتب        -٥١٤
مستشار رئيس الوزراء لتعزيز املساواة أحد الشركاء األساسيني لصندوق األمم املتحدة للتنمية من أجل املرأة يف                

ويهدف هذا  .  ليشيت -ز اخنراط املرأة الريفية يف القيادة واملشاركة يف بناء األمة يف تيمور             تنفـيذ بـرنامج لتعزي    
إىل تسهيل مشاركة النساء يف بناء اإلطار االجتماعي        ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(الـربنامج الـذي ميـتد لثالث سنوات         

 على احلقوق وشامالً على      ليشيت بعد استقالهلا، حبيث يكون هذا اإلطار مرتكزاً        -والسياسـي والقانوين لتيمور     
وقد كان هلذا الربنامج دور مهم يف تعزيز        . املسـتوى االجـتماعي ومتجاوباً مع متطلبات املساواة بني اجلنسني         

 .مشاركة املرأة يف االنتخابات احمللية ويف تدريب القيادات النسائية على املستوى احمللي

 رئيس الوزراء لتعزيز املساواة قد أسهم يف حتقيق         وحـىت وقت كتابة هذا التقرير، كان مكتب مستشار         -٥١٥
 :اإلجنازات األساسية هلذا املشروع من خالل املساعدات املتمثلة يف

 من املرشحات احملتمالت واملسؤوالت املنتخبات يف موضوعات قيادة التحوُّل       ١ ٢٦٥تدريـب    !
 بني مقاطعات   مقاطعة من    ١٢والتغـيري، واملوضـوعات املـتعلقة بالسياسـة واجملـتمع، يف            

  ليشيت الثالث عشر؛-تيمور 

 من املسؤوالت يف اجملالس القروية، وقد أجري هذا التدريب يف تسع    ٥١٤تدريب إضايف لصاحل     !
 مقاطعات؛

تصـميم وإنتاج وتوزيع املواد املستخَدمة يف احلمالت االنتخابية للمجالس القروية لزيادة وعي              !
وقد اشتملت هذه املواد على نشرات      . خابات القروية النسـاء بأمهية املشاركة النشطة يف االنت      

وباإلضافة إىل الربامج اليت ُتَبث عرب اإلذاعة       . حـول الربنامج ومنشورات عن احلملة االنتخابية      
 ليشيت بتسجيل رسالة عامة ركّز فيها على املرأة         -والـتلفزيون، قـام رئيس مجهورية تيمور        

 قها يف التصويت يف االنتخابات؛وتشجيعها على املشاركة كمرشحة وممارسة ح

تنفيذ برنامج لتقييم االحتياجات التدريبية مع املسؤوالت املنتخبات يف عدة مقاطعات والاليت بلغ  !
وقد أوضحت هؤالء املسؤوالت أن تدريبهن اآلن يتطلب مهارات قيادية      .  امرأة ١٢٥جمموعهن  

؛ وبناء الثقة أثناء اإلدالء بأحاديث عامة،      مركّزة على الريادة يف األنشطة اجملتمعية وإدارة األفراد       
وقد أُجري هذا   . وإجـراء االجتماعات وكتابة التقارير، باإلضافة إىل التعليم يف الشؤون املدنية          

وقد . التقيـيم بشكل متزامن من خالل استخالص املعلومات مع املرشحات يف مثاين مقاطعات            
لالستمرار يف املشاركة يف هذه العملية وتقدمي       أعربـت النساء الاليت مل ُينتَخنب عن استعدادهن         
 الدعم للمرشحات األخريات الاليت مت انتخاهبن؛
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الـتعاون مع مؤسسة حبثية إلجراء دراسة أساسية حول وضع النساء الريفيات، مع التركيز على    !
ير الفقـر املقـترن باألنوثة، بغرض املسامهة يف جهود احلكومة يف جمال التخطيط والربجمة وتطو              

السياسـات وختصـيص املوازنات املرتكزة على، واملوّجهة إىل، الوضع االجتماعي االقتصادي            
 .واحتياجات وحقوق املرأة الريفية

ويف إطار هذا الربنامج، تقوم املديرية الوطنية لإلدارة اإلقليمية التابعة لوزارة إدارة الدولة بتنفيذ سلسلة                -٥١٦
وتشمل هذه  .  يف أوساط القيادات النسائية غري العضوات يف اجملالس القروية         من محالت التوجيه ونشر املعلومات    

 مقاطعة، عقد جلسات حول املساواة بني اجلنسني والثقافة واملفاهيم واملبادئ           ١٣احلملة، واليت هتدف إىل تغطية      
 واملقاطعات واملقاطعات   املتعلقة بقيادة التحّول والتغيري، وهيكل احلكومة، مع التركيز على الروابط بني احلكومة           

وقد مت بالفعل يف إطار هذه . الفرعية والقرى واملناطق األخرى الريفية، والتركيز كذلك على مهام اجملالس القروية
 . قيادة نسوية يف مثاين مقاطعات١ ٢٧٤احلملة تدريب 

ء كذلك مبشاركة واسعة    وباإلضافة إىل الوظائف اليت تشغلها النساء داخل اهليكل احلكومي، تتمتع النسا           -٥١٧
ويالَحظ . يف القطاع غري احلكومي، ومجاعات ومنظمات الضغط، بل ويشغلن مناصب إدارية يف كثري من احلاالت

بالنسـبة للمـنظمات غـري احلكومية اليت تعمل بشكل حمدَّد يف قضايا املرأة وتلك اليت تنشط يف جمال القضايا                    
 ليشيت، سواء على املستوى العام     -املنظمات حتظى باالحترام يف تيمور      االجتماعية العامة وتقودها نساء، أن هذه       

وهناك متثيل واسع للمنظمات النسائية واملنظمات اليت تقودها النساء يف اجملالس           . أو على مستوى احلكومة نفسها    
ضعفاء، والفريق  االستشارية، وجمموعات العمل املنشأة من ِقَبل احلكومة، مثل الفريق العامل حلماية األشخاص ال            
ومرة أخرى، . العامل خلطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان، والفريق العامل لتطوير خدمات الشرطة الوطنية

فقد لعبت اجملموعات النسائية، مثل جمموعة ريدي فيتو، دوراً حمورياً يف احلملة من أجل تعزيز املشاركة السياسية               
 ٣٠، دعت املشاركات إىل ختصيص حصة ال تقل عن          )٢٧٢(اين لنساء تيمور الشرقية   ويف املؤمتر الوطين الث   . للنساء

يف املائة للنساء يف هيئات صنع القرارات، واختاذ إجراءات فعلية ملنع التمييز، وختصيص املوارد املالية الكافية لتعزيز 
 مستقالت على املستوى    وقد قامت املشاركات يف املؤمتر بتسمية ثالث مرشحات       . املشـاركة السياسـية للمرأة    

وعلى الرغم من رفض نظام احلصص للنساء يف انتخابات اجمللس          . الوطـين؛ إال أنـه مل يـتم انتخاب أٍي منهن          
التأسيسي، إال أن جهود الضغط واملناصرة املبذولة باسم شبكات املنظمات النسائية جلذب االنتباه إىل هذه القضية 

 . يف املائة من مقاعد اجمللس٢٥ج ناجحة متثلت يف شغل النساء ألكثر من على كافة املستويات قد أسفرت عن نتائ

وقـبل وقـت قريب، قام صندوق األمم املتحدة للتنمية من أجل املرأة، وباالشتراك مع مكتب مستشار        -٥١٨
رئـيس الـوزراء لـتعزيز املساواة ومؤسسة فوكيوبريس، بتنفيذ املرحلة التمهيدية من مشروع يهدف إىل تقييم                 

وقد اشتملت هذه املرحلة    . ٢٠٠٧احتـياجات املـرأة يف املشاركة يف االنتخابات التشريعية والرئاسية يف عام             
التمهيدية على عقد جلسات حوار ملنظمات املرأة وصانعي القرار، للتشجيع على إجراء مناقشات مستنرية حول               

رأة، وإعداد برنامج عمل للمرأة، ودور األحزاب       التدابري اخلاصة املؤقتة وإجراءات منع التمييز، وتعبئة أصوات امل        
                                                      

، ) ليشيت-ريدي فيتو، تيمور    (ُيـَنظِّم هذا املؤمتر سنوياً مبعرفة الشبكة الوطنية التيمورية للمنظمات النسائية             )٢٧٢( 
 .وحتضره املنظمات النسائية والنساء بصفة فردية، مبا فيهن ممثالت للنساء من املقاطعات
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وقد أسهمت حمافل النقاش كذلك يف بناء التوافق حول         . السياسـية يف تعزيز وضمان املشاركة السياسية للمرأة       
اجملاالت السالفة الذكر، على الرغم من أنه ال تزال هناك حاجة لتمكني النساء من املشاركة يف هذه املناقشات،                  

 .ىل تلبية احتياجات أخرى تتعلق مبشاركة املرأة يف االنتخابات القادمةباإلضافة إ

 املشاركة السياسية للمهاجرين

 ليشيت، وهلم يف الغالب مسامهات جيدة يف منو         -يسـهم املهاجـرون يف تعزيز التنوع العرقي يف تيمور            -٥١٩
ذ خطوات لزيادة االستثمارات األجنبية      ليشيت تقوم يف الوقت احلاضر باختا      -والواقع أن تيمور    . وتنمـية األمـة   

 . ليشيت لدعمها يف برناجمها الطموح للتنمية الوطنية-وتشجيع هجرة العمال األجانب إىل تيمور 

ويتمتع املهاجرون بشكل عام جبميع احلقوق واحلريات اليت يتمتع هبا مواطنو الدولة مع بعض استثناءات                -٥٢٠
 من الدستور تضمن حق املشاركة السياسية       ٤٦فاملادة  . ملشاركة السياسية وأحد هذه االستثناءات هو ا    . أساسية

 من قانون اهلجرة واللجوء مينع بشكل واضح مشاركة ١١وبصراحة أكثر، فإن القسم . فقط للمواطنني التيموريني
تنظيم أو  املواطـن األجـنيب يف أنشطة ذات طابع سياسي؛ والتدخل املباشر أو غري املباشر يف شؤون الدولة؛ وال                 

 .املشاركة يف املظاهرات أو املسريات أو التجمُّعات أو االجتماعات ذات الطابع السياسي

ومـن املعلـوم أن هـذه القيود عامة وشائعة يف مجيع أحناء العامل، والغرض منها هو ضمان أن يكون                     -٥٢١
ألفراد الذين هلم ارتباط مباشر املشـاركون يف صـنع القرار السياسي والتوجيه السياسي لألمة هم من املواطنني ا      

 . ليشيت وخيضعون لاللتزامات واملسؤوليات املفروضة عليهم كمواطنني تيموريني-ومتواصل بتيمور 

 )٢٧٣(الشؤون االجتماعية واالقتصادية -دال 

  مستوى املعيشة املناسب-١

، إالّ أن ١٩٩٩سية منذ عام على الرغم من التقدم امللحوظ يف إنشاء مؤسسات احلكم ومرافق البنية األسا -٥٢٢
 وتعاين .  ليشـيت تواجـه حتديات اجتماعية هائلة، وال تزال تعترب من الدول األقل منواً يف شرق آسيا                 -تـيمور   

 . ليشيت من ارتفاع معدالت الفقر ومن الضعف الشديد يف رأس املال البشري واملادي-تيمور 

ة ولكنها أمة من الشباب، حيث جند أن واحداً من بني            ليشيت ليست فقط أمة حديث     -والواقع أن تيمور     -٥٢٣
 يف املائة من السكان هم من األطفال الذين ٢٠ سنة، وأن حنو ١٨كل اثنني من أبناء تيمور الشرقية يقل عمره عن 

                                                      

 :يغطي هذا اجلزء )٢٧٣( 

 اص باحلقوق املدنية والسياسية من العهد الدويل اخل٦املادة  �  

  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٢ و١١ و١٠املواد  �  
  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٢املادة  �  

 . من اتفاقية حقوق الطفل٣٢ و٢٨ و٢٧ و٢٤املواد  �  
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 ٧٧ نسمة؛ يعيش منهم ٩٢٣ ١٩٨ ليشيت -، كان عدد سكان تيمور ٢٠٠٤وحىت عام . يبلغون اخلامسة أو أقل
 ٥٥,٦ من الذكور مقابل كل مائة من اإلناث، ويبلغ متوسط العمر            ١٠٣ويوجد  .  املناطق الريفية  يف املائـة يف   

 ليشيت من أعلى - ويبلغ متوسط عدد الوالدات للمرأة سبع مرات، مما جيعل معدل اخلصوبة يف تيمور         )٢٧٤(سـنة 
 ليشيت أنه من املتوقع منو      -يمور  ويعين هذا االرتفاع يف معدل املواليد يف ت       . املعدالت على مستوى الدول النامية    

السـكان بشـكل سريع، األمر الذي من شأنه أن يشكل ضغطاً هائالً على مجيع اخلدمات االجتماعية األساسية              
 .الالزمة لتمكني األطفال من النمو والنضج حىت مرحلة البلوغ والتمتع مبستقبل طويل ومزدهر

 ليشيت هي تلك املستخلصة من عملية       -ات املعيشة يف تيمور     وتعَتـرب أوىف املعلومات املتاحة عن مستوي       -٥٢٤
 ليشيت والبنك الدويل -التقييم املشترك حلالة الفقر، وهي العملية اليت اشتركت يف إجرائها كل من حكومة تيمور 

، )يفاليونيس(وبـنك التنمـية اآلسيوي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة               
وقد . ٢٠٠٣مايو /والوكالة اليابانية للتعاون الدويل، وبعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية، وُنشرت يف أيار

، مرت ١٩٩٩أغسطس /يف أعقاب تصويت الشعب على االستقالل يف استفتاء آب: ")٢٧٥(ذُكر يف هذا التقييم أنه
فقد كان أغلب السكان مشّردين يف األسابيع اليت        . اديالـبالد حبالـة أساسية من اجليشان االجتماعي واالقتص        

 ."أعقبت نتائج االستفتاء، وكانت أغلب مرافق البنية األساسية املادية مدّمرة أو غري قابلة للعمل

 ليشيت تقدماً هائالً يف إنعاش اقتصادها وجتديد بنيتها األساسية، وإعادة دمج       -وقـد حققـت تـيمور        -٥٢٥
 إالّ أن . وبـناء العناصـر األساسـية لعملية سياسية مستدامة يف بيئة من السلم الداخلي    مواطنـيها الالجـئني،     

 ليشـيت تواجـه يف الوقت احلاضر حتديات كثرية فيما يتعلق ببناء الدولة والتغلب على حاالت العوز                  -تـيمور   
 .واحلرمان اليت تؤثر على حياة الفقراء

وحنن نستخدم تعريفاً اقتصادياً للفقر     . د من مظاهر احلرمان   إن الفقـر ظاهرة معقّدة ينطوي على العدي        -٥٢٦
ووفقاً هلذا التعريف، فإن . يقول إن الشخص ُيعترب فقرياً إذا كان غري قادر على حتقيق حٍد أدىن من مستوى املعيشة

 من وتتفاوت حالة الرفاه االقتصادي.  ليشيت يعتربان من الفقراء-اثـنني مـن بني كل مخسة أشخاص يف تيمور           
بوكو، يالَحظ أن الوضع االقتصادي أفضل      /ففي املناطق احلضرية، وخاصة يف ديلي     . مـنطقة ألخـرى يف البالد     

 يف املائة من السكان يعيشون يف املناطق الريفية، حيث تعاين األسر من حاالت ٨٦إالّ أن . مقارنة باملناطق الريفية
 ٤٠بوكو وما ال يقل عن / يف املائة من سكان ديلي١٤عاين وي. نقص يف األغذية ملدة تقارب األربعة أشهر سنوياً    

ويعيش ثالثة أرباع . ويتركز الفقر يف املناطق الريفية. يف املائة من سكان املناطق الريفية من نقص األغذية كل عام
كما يتزايد  .  نسمة ٢٨٠ ٠٠٠السـكان يف القرى، واليت يقطن فيها ستة من بني كل سبعة فقراء، أو ما يشكل                 

يعيش فيها مخس   ) أوكوسي، وبوبونارو، وكوفاليما  (وهناك ثالث مقاطعات غربية     . الفقر من الشرق إىل الغرب    

                                                      

 .٢٠٠٤اإلحصاء السكاين لعام  )٢٧٤( 

 ليشيت، بنك التنمية اآلسيوي، البنك الدويل، الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، برنامج األمم             -حكومة تيمور    )٢٧٥( 
حتليل من : الفقر يف دولة جديدة:  ليشيت-تيمور "املـتحدة اإلمنـائي، اليونيسيف، بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية            

 .`٩`-`٧`الصفحات  ٢٠٠٣مايو /أيار" أجل العمل
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بوكو، والوتيم، (ويف املقابل، هناك ثالث مقاطعات شرقية . سكان البالد، ولكنها متثل نسبة الربع يف عدد الفقراء
 .س عدد الفقراءيعيش فيها ربع سكان البالد ولكنها تضم أقل من مخ) وفيكيكي

وقد ظهر من عملية التقييم املشترك للفقر أن األطفال هم األشد فقراً، بينما ميثل كبار السن الشرحية األقل  -٥٢٧
ويالَحظ بشكل دائم أن األسر اليت يرأسها ذكور أفضل حاالً          . )٢٧٦(وتأيت فئة الشباب بني هاتني اجملموعتني     . فقراً

ث مستويات التعليم والصحة والرفاه الذايت، ولكنها ليست كذلك فيما يتعلق           من األسر اليت ترأسها إناث من حي      
 .)٢٧٧(وهناك نقص يف املعلومات بشأن الشكل الذي يتوزع به الفقر داخل األسر. بالفقر االستهالكي

 ليشيت باخنفاض مستوى الفقر، كما ينخفض الفقر كلما زادت          -ويقـترن التعلـيم األفضل يف تيمور         -٥٢٨
يف حـيازة األرض وكلما زاد العدد يف ملكية رؤوس املاشية؛ وهناك خط فاصل بني املناطق احلضرية                 املسـاحة   

ويشكل الفقراء نصف عدد األسر اليت مل       . واملناطق الريفية فيما يتعلق بفرص االستفادة من مرافق البنية األساسية         
 من  ٧ من كل    ١ أن هذه النسبة تنخفض إىل       يكمـل فيها رب األسرة املرحلة األّولية من التعليم يف املدارس، إالّ           

وعلى مستوى الدولة ككل، يعيش حنو ثالثة       . )٢٧٨(األسر اليت يكون رئيسها قد أكمل تعليمه الثانوي على األقل         
أشخاص من بني كل أربعة بدون كهرباء، ويعيش ثالثة أشخاص من بني كل مخسة بدون مرافق آمنة لإلصحاح                  

 .كان على مياه شرب غري مأمونةوالصرف الصحي، ويعيش نصف الس

إالّ أن  . ٢٠٠٦وال تتوافر دراسات استقصائية حديثة عن الفقر يف الدخل على مستوى الدولة حىت عام                -٥٢٩
.  رمبا يكون قد أّدى إىل زيادة حاالت الفقر        ٢٠٠١االنكماش االقتصادي احلاد وما تبعه من بطء النمو منذ عام           

 نسمة؛ وأن عدد الذين     ٣٨٠ ٠٠٠أن عدد الفقراء يبلغ يف الوقت احلاضر حنو         وتشـري التقديرات املتحفّظة إىل      
 .)٢٧٩( نسمة٢٠٠ ٠٠٠يعيشون يف حالة من الفقر الشديد املدقع يقّدر مع التحفظ بنحو 

يضمن حق  )  الضمان االجتماعي واملساعدات   -٥٦املادة  ( ورغم أن الدستور     -ويف الوقـت الـراهن       -٥٣٠
لِزم الدولة بأن تعمل    " مساعدة وضمان اجتماعي  "صول على   املواطـنني مجيعهم يف احل     وفقاً ملواردها الوطنية، "وُي

إالّ .  ليشيت - ال يوجد نظام رمسي للضمان االجتماعي يف تيمور          -" على تشجيع إنشاء نظام للضمان االجتماعي     
اك كذلك نظام ضمان    أن هـناك صندوقاً للضمان االجتماعي يوفّر املساعدات الطارئة لألشخاص الضعفاء؛ وهن           

أما إنشاء نظام وطين للضمان االجتماعي ونظام       . اجـتماعي لـلمحاربني القدماء يف املراحل األوىل من اإلنشاء         
 .للتقاعد فليس من األمور اليت تدخل يف نطاق القدرة املباشرة للحكومة

ن من زيادة فرص املشاركة     وتعطـي خطة التنمية الوطنية أولوية لتخفيف الفقر، وتقترح إنشاء بيئة متكّ            -٥٣١
االقتصـادية للفقراء عن طريق حتسني اإلنتاجية يف جماالت الزراعة ويف القطاع غري الرمسي، وتوفري بيئة متكّن من                  

                                                      

 .٦٢، ص ٢٠٠٣مايو /حتليل من أجل العمل، أيار: الفقر يف دولة جديدة:  ليشيت-تيمور  )٢٧٦( 

 .٢٠٠٣مايو /حتليل من أجل العمل، أيار: الفقر يف دولة جديدة:  ليشيت-تيمور  )٢٧٧( 

 .١٤، ص ٢٠٠٦أبريل /مكافحة الفقر كقضية وطنية، نيسان:  ليشيت-حكومة تيمور  )٢٧٨( 

 .١١، ص ٢٠٠٦أبريل /مكافحة الفقر كقضية وطنية، نيسان:  ليشيت-حكومة تيمور  )٢٧٩( 
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تنمـية القطـاع اخلاص وتوفري البنية األساسية ووضع سياسات لإلنفاق العام تأخذ مصاحل الفقراء يف االعتبار،                 
 .عليموخاصة يف جماالت الصحة والت

 وتشمل هذه  . وقـد أعلنـت احلكومـة مؤخـراً اسـتراتيجية مـن أربـع ُشـَعب لتخفيض الفقر                  -٥٣٢
 حتسني الفرص أمام الفقراء للحصول على اخلدمات        `٢` زيادة الفرص املتاحة أمام الفقراء؛       `١`: االسـتراتيجية 
  للصدمات وحتسني األمن     تعزيـز القـدرة عـلى توفري الضمان، مبا يف ذلك تقرير التعرض             `٣`االجتماعـية؛   

 . متكني الفقراء واجملموعات الضعيفة`٤`الغذائي؛ 

وقد أوضحت الدراسات االستقصائية االجتماعية املشتركة اليت أجريت حىت اآلن أن هناك شرحية كبرية               -٥٣٣
 ومن .مـن السـكان قريبة من خط الفقر، وهو ما يعين أن النمو االقتصادي يؤثر بشكل قوي على عدد الفقراء         

األهـداف واملقاصد اليت ُتعّد مركزية على مستوى الدولة حتقيق منو اقتصادي قوي ومستدام، والتوزيع املتوازن                
ملنافع هذا النمو، باإلضافة إىل االستمرار يف إعطاء أولوية عليا خلدمات التعليم والصحة واخلدمات األساسية، مثل 

 .)٢٨٠(مياه الشرب املأمونة ومرافق صحة البيئة

 )٢٨١( اإلسكان-٢

 أي ( مرتل ٦٨ ٠٠٠ يف املائة من مجيع املباين يف البالد، منها ما يقّدر بنحو    ٧٠تعـّرض مـا يقرب من        -٥٣٤
وقد ُشّرد . ١٩٩٩للتدمري يف أعمال العنف اليت أعقبت االستفتاء يف عام )  يف املائة من إمجايل عدد املنازل٤٠حنو 
 املائة من السكان بدون مأوى، بينما تعيش نسبة أكرب من ذلك يف              يف ٤٠ يف املائة من السكان، وأصبح       ٦٥حنو  

وقد تفاقمت هذه املشاكل أكثر من جّراء فقدان أو تدمري معظم سجالت . مساكن مدّمرة أو دون املستوى الالئق
دى القصري يف   وتشري التقديرات احلالية إىل أنه قد أمكن تلبية االحتياجات العاجلة لإليواء الطارئ على امل             . امللكية

وهناك تفاوتات هائلة بني املناطق احلضرية      . إال أن أوضاع اإلسكان تتسم عموماً بالضعف      . أغلـب احلـاالت   
 يف املائة من    ٥٠ففي املناطق احلضرية، حيصل حنو      . واملـناطق الريفـية فيما يتعلق بفرص احلصول على اخلدمات         

 يف  ٧٤ يف املائة منها دورات مياه خاصة، وتتمتع         ٥٨د يف   املنازل على إمدادات املياه من خالل األنابيب، ويوج       
  يف املائة،   ٤٠أما األرقام املناظرة يف املناطق الريفية فتقل عن ذلك بكثري، وهي            . املائـة منها بإمدادات الكهرباء    

 . يف املائة على التوايل١٠ يف املائة، و١٤و

لسكاين يف السنوات القادمة، وخاصة يف املناطق       ومـن التنـبؤات باسـتمرار املعدالت املرتفعة للنمو ا          -٥٣٥
. احلضرية، يبدو أن اإلسكان سيصبح وبشكل متزايد من القضايا احلرجة اليت يتعّين على احلكومة أن تتصدى هلا                

وحـىت وقـت قريـب جداً، مل يكن لدى احلكومة رؤية واضحة عن حجم وطبيعة املشاكل اليت تواجه قطاع                    
. اً أنه مل يكن لديها رؤية واضحة عن حجم املوارد املطلوبة للتصدي هلذه املشاكل             اإلسـكان، وهو ما يعين ضمن     

 مسامهة كبرية يف    ٢٠٠٤ومـن املتوقع أن تسهم املعلومات اإلحصائية احلديثة املأخوذة من التعداد السكاين لعام              
 .تعريف املسؤولني عن وضع السياسات يف هذا اجملال

                                                      

 .٢، صفحة ٢٠٠٦أبريل /مكافحة الفقر كقضية وطنية، نيسان:  ليشيت-حكومة تيمور  )٢٨٠( 

 .٢٠٠٦أبريل /برنامج االستثمار القطاعي يف اإلسكان والتنمية احلضرية، نيسان:  ليشيت-تيمور  )٢٨١( 
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 يف املائة من السكان يعيشون يف بيوت خاصة ٩٥ أن حنو ٢٠٠٤سكاين لعام وقد ظهر اآلن من التعداد ال -٥٣٦
 يف املائة ١٨,٩ أشخاص يعيشون يف كل بيت؛ وأن ٤,٧مملوكة هلم أو ألحد أفراد أسرهم، وأن هناك يف املتوسط 

هناك حاجة  وتشري تقديرات سكان املناطق احلضرية املأخوذة من التعداد إىل أنه ستكون            . من األسر ترأسها نساء   
 .٢٠١٥-٢٠٠٤ وحدة سكنية جديدة يف املناطق احلضرية يف الفترة ٦٠ ٠٠٠لنحو 

ويف أغلـب األحيان، تتعقد اجلهود الرامية إىل حتسني أوضاع اإلسكان بسبب الرتاعات الناجتة عن تعقد                -٥٣٧
الالجئني العائدين والذين   قوانـني األراضـي والعقارات املوروثة، ويزداد الطني بلّة بسبب الرتاعات الناشئة بني              

وقد أعاقت هذه املشاكل سرعة اجلهود الرامية . أثناء غياهبم" بشكل غري قانوين"يطالبون باستعادة عقارات أُخذت 
 .)٢٨٢(إىل إعادة إحياء النشاط يف سوق اإلسكان والتصدي للقضية احلرجة املتمثلة يف أمن امللكية

ي واملمتلكات العقارية يف وزارة العدل بإعداد قانون شامل         ويف الوقـت احلاضـر، تقوم وحدة األراض        -٥٣٨
 .لألراضي للتعامل مع هذه القضايا املتعلقة باألرض وغريها

، قُدَِّمت إىل جملس الوزراء مسّودة لسياسة إسكان وطنية اشتملت على           ٢٠٠٥مارس  /ويف أوائـل آذار    -٥٣٩
 يف ذلك دور الدولة يف قطاع اإلسكان والقضايا         توصيات واضحة حول عدد من قضايا السياسات األساسية، مبا        

املتصلة بتوفري السكن املناسب من حيث التكلفة لألسر واجملتمعات احمللية الفقرية وغريهم من أفراد اجملتمع الضعفاء 
ال وُيعترب التعجيل باعتماد سياسة اإلسكان الوطنية أمراً حيوياً إلعطاء دفعة ألنشطة التخطيط يف جم             . واحملـرومني 

 .التنمية احلضرية وأنشطة االستثمار يف قطاع اإلسكان

وحىت يكون هناك اعتماد رمسي لسياسة اإلسكان الوطنية، سيتم تطوير ووضع سياسات وبرامج لإلسكان  -٥٤٠
 :على املدى املتوسط ترتكز على ثالث جمموعات عريضة من املبادرات

نقص يف املساكن يف املراكز احلضرية عن  تقليل ال `١`: تطوير برنامج وطين لإلسكان يهدف إىل      !
 حتسني مرافق اإلسكان يف أحياء      `٢`طريق حتسني التخطيط والتنظيم دعماً للسياسات الوطنية؛        

الفقـراء يف املـناطق احلضرية عن طريق التخطيط والتعاقد واخلدمات اهلندسية ودعم املبادرات       
 الرامية إىل ختفيف الفقر؛

 تمويل اإلسكان؛تطوير اآلليات املناسبة ل !

 .السياسات والربامج املتعلقة بأعمال اإلنشاءات والتكنولوجيا وحبوث املواد !

 املياه والصرف الصحي

 إىل وضع خطري فيما يتعلق بتوفري املياه الصاحلة للشرب، ١٩٩٩أّدى تدمري البنية األساسية املادية يف عام  -٥٤١
. ات املتعلقة بسوء احلالة الصحية وارتفاع معدالت الوفيات       وقـد انعكس هذا بشكل يدعو إىل القلق يف املؤشر         

 يف املناطق   ٤٤بواقع  ( يف املائة من السكان حيصلون على مياه صاحلة للشرب           ٣٧وتقـول اإلحصـاءات إن حنو       
                                                      

 .`٦` ص ٢٠٠٦أبريل /برنامج االستثمار القطاعي اخلاص باإلسكان والتنمية احلضرية، نيسان: ليشيت -تيمور  )٢٨٢( 
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 يف املائة من السكان حيصلون على خدمات الصرف الصحي ٣٠,٥وأن )  يف املائة يف املناطق الريفية٣٥احلضرية و
وتعتمد اجملتمعات الريفية يف الغالب على      ).  يف املائة يف املناطق الريفية     ٢٤ يف املناطق احلضرية، و    ٥٢,٥ بواقـع (

الينابيع واآلبار احملفورة لسد احتياجاهتا من املياه، ويف بعض املناطق شبه احلضرية ُتستخَدم اآلبار الضحلة املزودة                
 .)٢٨٣(مبضخات يدوية

من جمتمع املاحنني، يف برنامج لعدة سنوات يهدف إىل إحداث حتسني رئيسي وقد شرعت احلكومة، بدعم  -٥٤٢
يف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؛ وهو ما أّدى يف الوقت احلاضر إىل حتقيق بعض التحّسن يف توفري هذه   

 أثر بسيط   إال أن معدل النمو السكاين السريع يعين، من الناحية العملية، أن هذا التحسن ليس لـه إالّ               . اخلدمات
 .يف تقليل العدد اإلمجايل لألسر اليت ال تزال حمرومة من هذه اخلدمات األساسية

ويتمثل التحدي األكرب يف زيادة معدالت احلصول على املياه الصاحلة للشرب وخدمات الصرف الصحي               -٥٤٣
داف الوطنية املعدَّلة واألكثر طموحاً املناسبة، واالرتقاء هبذه املعدالت من مستوياهتا احلالية املنخفضة، لتحقيق األه

وتتمثل هذه األهداف اجلديدة يف توفري املياه الصاحلة للشرب وخدمات الصرف الصحي املناسبة             . يف هـذا اجملال   
 .٢٠١٥ يف املائة من سكان املناطق احلضرية والريفية حبلول عام ٨٠لنحو 

 )٢٨٤( الوضع الصحي-٣

كل شخص احلق يف الصحة والرعاية الطبية كما ينص على واجب           يـنص دستور تيمور لشىت على أن ل        -٥٤٤
 .)٢٨٥(محايتهما وتعزيزمها

 تعطي احلكومة أولوية عالية جداً لتطوير نظام صحي حديث يسهل           ٢٠٠٢ومنذ استعادة االستقالل يف      -٥٤٥
ن به من مغادرة ، وما اقتر١٩٩٩وكان التدمري الواسع للبنية األساسية الصحية يف       . الوصـول إليه وحتمل تكلفته    

العاملني الصحيني املهرة، قد أدى إىل زيادة كبرية يف أوجه ضعف السكان الذين كانوا يعانون بالفعل من بعض                  
 .أسوأ املؤشرات الصحية يف املنطقة

ومت إحـراز تقدم يدعو إىل اإلعجاب منذ االستقالل حنو إنشاء نظام صحي جديد ويبدو أن املؤشرات                  -٥٤٦
ومع ذلك فإن جمموعة اإلصالح الصحي الشاملة اليت بدأ تنفيذها مؤخراً مل ُتثمر . سَّن بالتدريجالصحية أخذت تتح
 .بعد الفوائد املتوقعة

                                                      

 .١١، ص ٢٠٠٦أبريل /مكافحة الفقر كقضية وطنية، نيسان:  ليشيت-تيمور  )٢٨٣( 

برنامج االستثمار القطاعي للرعاية    : ، ومن ٢٠٠٥أغسطس  /هـذه الـنص مقـدَّم من وزارة الصحة، آب          )٢٨٤( 
 .٢٠٠٦ ليشيت، -يف تيمور الصحية 

تعزز الدولة إنشاء خدمة صحية وطنية تكون       "وينص بقية هذا القسم على أن       . من الدستور ) ١ (٥٧املادة   )٢٨٥( 
 ".شاملة وعامة
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ومن .  ليشيت من أكثر املؤشرات الصحية اخنفاضاً يف شرق آسيا-وعموماً تعترب املؤشرات الصحية لتيمور  -٥٤٧
يات األطفال ومعدالت الوفاة حتت سن اخلامسة بسبب        بـني املشـاكل اخلطرية بصورة خاصة ارتفاع معدل وف         

األمـراض املُعديـة، ومن بني أهم األسباب اليت مت تعيينها اخنفاض معدل االستفادة من املهارات يف املساعدة يف                   
، وكذلك ومن األسباب األولية للوفاة األمراض السارية وتشمل الدرن واملالريا. الرعاية قبل الوالدة وسوء الصحة اإلجنابية

 .وقد ظهر سوء التغذية أيضاً بوصفه عامالً مباشراً يساهم يف أمراض أخرى. أمراض اإلسهال ومحى الضنك

 يف املائة من ٤٠، وهو ما يؤثر على أكثر من  ليشيت نقص الغذاء-ويفاقم من املشاكل الصحية يف تيمور  -٥٤٨
وتظهر أسوأ أشكال انعدام األمن الغذائي يف       . فرباير كل سنة  /نوفمرب وشباط /السـكان بني شهري تشرين الثاين     

املناطق الريفية وقد تتعثر جهود اإلغاثة يف هذه األوقات نظراً ألهنا تصادف موسم األمطار الذي جيعل من العسري                  
 .الوصول إىل بعض أجزاء البلد

 حالة وفاة ٨٠٠يصل إىل  تقدَّر مبا) الوفاة املتصلة باحلمل والوضع وبعد الوضع(ومعدل الوفيات النفاسية  -٥٤٩
وسوء .  مولود حي وتعترب مصدراً آخر من مصادر القلق اخلطري بشأن احلالة الصحية يف البلد       ١٠٠ ٠٠٠بني كل   

. الصحة اإلجنابية سبب كبري يف الوفيات النفاسية وتتزايد حاالت محل املراهقات وتقل الفترات بني حاالت احلمل  
وقد كان سوء التغذية بني األمهات واألطفال شائعاً . املواليد ال تكاد تكون معروفةواملباعدة بني املواليد واحلد من 

ويعاين ثلث النساء بني    . وهناك نسبة عالية من سوء التغذية ونقص اليود وفيتامني ألف         . منذ مدة طويلة يف البلد    
 .)٢٨٦( سنة من سوء التغذية كما يعانني من استرتاف الطاقة املزمن٤٩ سنة و١٥سن 

ومن أسباب وفيات األطفال حتت سن اخلامسة األمراض اليت ميكن منعها من خالل التحصني مثل الدرن                 -٥٥٠
ومرة أخرى يشار إىل سوء . واملالريـا واألمراض السارية مبا فيها اإلسهال وااللتهابات احلادة يف اجلهاز التنفسي           

 معدل  ٢٠٠٤ويسجل تعداد عام    . )٢٨٧(رىالـتغذية بوصـفه أكرب عامل من العوامل املسامهة يف األمراض األخ           
 مولود حي، وتشمل أكثر األسباب شيوعاً اإلصابات املُعدية والوالدة قبل ١ ٠٠٠ لكل ٩٠وفيات األطفال بنسبة 

 مولود حي تقريباً    ١ ٠٠٠ من كل    ١٣٦األوان وصدمات الوالدة، ويصل معدل الوفيات حتت سن اخلامسة إىل           
وذُكر اخنفاض معدل االستفادة من املساعدة املاهرة يف        .  مولود حي  ١ ٠٠٠ من كل    ٤٦وتصل وفيات األطفال    

 .الرعاية قبل الوالدة وسوء الصحة اإلجنابية بوصفهما عوامل مساعدة

 يف املائة من    ١٢ كان   ٢٠٠٢ووفقـاً للدراسـة االستقصائية العنقودية متعددة املؤشرات اليت جرت يف             -٥٥١
 يف املائة يعانون    ٤٣ يف املائة يعانون من تأخر النمو و       ٤٧اهلزال املتوسط و  األطفال حتت سن اخلامسة يعانون من       

 ليشيت حتت سن اخلامسة وهو ما يشري إىل أن حوايل           - طفل يف تيمور     ٢٠٠ ٠٠٠وهناك قرابة   . من نقص الوزن  
 .  طفل يعانون من تأخر النمو٩٤ ٠٠٠ من هؤالء األطفال يعانون من هزال متوسط و٢٤ ٠٠٠

                                                      

 . ليشيت-، تيمور ٢٠٠٣، )٢٠٠٢(الدراسة االستقصائية العنقودية متعددة املؤشرات لعام  )٢٨٦( 

 .٢٠٠٥أغسطس /، آبمعلومات مقدَّمة من وزارة الصحة )٢٨٧( 
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حبث بعض هذه القضايا مبزيد من التفصيل يف الوثيقتني اخلاصتني باتفاقية القضاء على التمييز ضد                وسيتم -٥٥٢
 .املرأة واتفاقية حقوق الطفل

ويـرتفع معـدل اإلصابة باألمراض السارية اليت ميكن الوقاية منها مثل املالريا والدرن وأمراض اجلهاز                 -٥٥٣
وأكثر أمراض األطفال شيوعاً هي . اإلصابة باألمراض غري الساريةالتنفسـي وأمراض اإلسهال كما يرتفع معدل        

ويرتبط انتشار اإلصابة . أمراض اجلهاز التنفسي احلادة وأمراض اإلسهال ويأيت بعدها املالريا واإلصابة بالطفيليات
مجيع األسر    يف املائة من   ٦٠وهناك نسبة تصل حىت     . بأمـراض اإلسـهال باالفتقار إىل الوصول إىل املياه اآلمنة         

وحتصل نسبة تصل إىل . املعيشية اليت ال تستطيع الوصول إىل املياه اآلمنة ويرتفع هذا الرقم تناسبياً يف املناطق الريفية
 يف املائـة مـن األسـر املعيشية احلضرية على املياه من مصادر جوفية غري عميقة وعرضة للتلوث باجملاري                    ٦٠

إىل حد كبري يف مجيع املقاطعات وتقول التقارير إن أكرب معدالت املرض             واملالريا متوطنة . والفضـالت األخرى  
وبسبب اهنيار الرقابة وأنشطة مكافحة نواقل املرض واملرافق العالجية زادت املالريا           . والوفاة حتدث بني األطفال   

انتقال عالية ومت  وتعترب أربع مقاطعات، منها العاصمة، مناطق. ١٩٩٩ ليشيت بعد أزمة -ثالثة أضعاف يف تيمور    
والدرن ميثل مشكلة صحية عامة كربى حيث       . اإلبالغ عن وجود سالالت من املالريا تقاوم العالج بالكلوركني        

وأظهرت الدراسات  .  ليشيت -واجلذام متوطن يف تيمور     .  حالة إجيابية بتحليل عينة البصاق     ٢ ٧٦٢مت التبليغ عن    
 من كل   ٨٠(وكوسي انتشار اجلذام بنسبة مرتفعة إىل درجة مدهشة         االستقصائية األخرية اليت جرت يف مقاطعة أ      

 ). شخص١ ٠٠٠

 ٢٠٠٥وأثناء موسم األمطار يف أوائل . ومؤخراً تأثرت مخس مقاطعات منها العاصمة ديلي حبمى الضنك -٥٥٤
واستجابت .  حالة وفاة متصلة حبمى الضنك ومعظمها بني الُرضع واألطفال         ٣٩ حالة مع حدوث     ٧٠٠تأكدت  

على اجملموعات الضعيفة من السكان وبعمليات       تقوة عمل معنية حبمى الضنك سريعاً وقامت بتوزيع الناموسيا        
التنظيف يف املرافق املتأثرة حبمى الضنك وتوعية اجلمهور باملرض من خالل محلة مجاهريية مشلت استعمال               /التبخري

لالستجابة للعوامل البيئية يف األمراض اليت ينقلها       وجيري أيضاً وضع استراتيجية متوسطة األجل       . وسائط اإلعالم 
 .الناموس باختاذ تدابري أكثر استدامة

وكانت (والحظ املشاركون يف املشاورات اإلقليمية أيضاً ارتفاع مستويات تعاطي املشروبات الكحولية             -٥٥٥
ملناطق الريفية، وهو ما يساهم     بني الرجال، وخاصة يف ا    ) توايف أكثر األوقات عبارة عن نبيذ النخل أو ما يسمى           

 وحسب الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية يدخن      . )٢٨٨(أيضـاً يف زيـادة املخاطر على صحة الرجال        
 .  يف املائة فقط٤ يف املائة من الرجال التبغ بشكل أو آخر ولكن كانت نسبة املدخنات بني النساء ٦٠قرابة 

فاألشخاص . يف القطاع الصحي وهي ترتبط بقدرات توصيل اخلدمات وهناك جمموعة أخرى من املشاكل -٥٥٦
وال توجد مرافق   . الذيـن يعيشون يف املناطق النائية وال تتوفر أمامهم فرص جيدة للوصول إىل اخلدمات الصحية              

. اتصـال كافية كما توجد صعاب يف إمكانيات االنتقال بني املقاطعات ويف داخلها وخاصة أثناء موسم األمطار             
ويف حني جيري العمل لوضع تدابري ملواجهة ذلك فإن النظام املرغوب من الرعاية الشاملة واجليدة لألطفال واملرضى الذين                  

                                                      

 .أثارت مناطق إرمريا وماناتوتو وماليانا وكوفاليما بالذات هذه القضية أثناء املشاورات يف املقاطعات )٢٨٨( 
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ومل يتم بعد تأليف جمموعة كافية من العاملني يف الرعاية الصحية           . يترددون على املرافق الصحية ال يتحقق يف كل األحوال        
 . يب اجليد وذلك للوفاء بكل احتياجات األنظمة الصحية األولية والثانويةمن ذوي اخلربة واحلاصلني على التدر

  الصحة اإلجنابية-٤

 ليشيت من أعلى معدالت اخلصوبة يف أي مكان يف العامل مع اخنفاض             -معـدل اخلصـوبة يف تـيمور         -٥٥٧
وحسب .  أطفال٧ مسـتويات اسـتعمال وسائل منع احلمل أو املعرفة هبا، حيث يبلغ معدل األطفال لكل امرأة           

 يف املائة من املتزوجات أي شكل من أشكال منع      ٨٠الدراسـة االستقصـائية الدميوغرافية والصحية مل يستعمل         
وقيل إن األسباب الرئيسية لعدم االستعمال هي .  يف املائة فقط عند إجراء هذه الدراسة١٠احلمل بينما استخدمها 

اخلوف من اآلثار   "و)  يف املائة  ٢٩) (يكها أو بسبب احلظر الديين    من جانب املرأة أو شر    " (معارضـة االستعمال  "
 يف املائة من    ١٠وذكر  ).  يف املائة  ١٩" (إجناب أكرب عدد ممكن من األطفال     يف  الرغبة  "و)  يف املائة  ٢٤" (اجلانبية

 يف  ٧١لنساء و  يف املائة من ا    ٦٢، وهو ما يبدو متفقاً مع وجود        "عدم املعرفة " يف املائة من الرجال      ٢٥النسـاء و  
 املائـة مـن الـرجال الذيـن مل يتمكـنوا بسـهولة من حتديد شكل واحد على األقل من أساليب منع احلمل                      

 .)٢٨٩(أو التعرف عليه

  ٧ إىل   ١٩٩٨/١٩٩٩ يف   ٦من  (ويف ضـوء املؤشـرات عـلى أن معدالت اخلصوبة تتزايد يف الواقع               -٥٥٨
فإن ) بعكس ما حيدث عادة يف أي مكان آخر يف املنطقة         (ض  وعلى أن متوسط السن للحمل األول ظل ينخف       ) ٢٠٠٤يف  

 . احلاجة امللحة تقوم إىل حتسني جهود تثقيف الفتيات مبوضوع الصحة اإلجنابية واملخاطر الصحية النفاسية

ويف حـني يـبدو أن هناك اخنفاضاً يف وفيات الرضع واألطفال فإن الظروف اليت حتيط باحلمل والوالدة               -٥٥٩
 وال يتم احلصول على مساعدة العاملني املدرَّبني يف حاالت الوالدة إال           . ضع ال تزال تسبب قلقاً كبرياً     ورعاية الر 

وجيري معظم حاالت الوالدة يف ظروف ال ميكن فيها الوصول إىل الرعاية             )٢٩٠( يف املائـة مـن احلاالت      ٢٠يف  
ن نقص التغذية كما أن قصر الفترات بني        وتعاين معظم احلوامل م   . الطارئـة اخلاصة بالوالدة يف الوقت املناسب      

وتشري الدراسة االستقصائية   . حاالت الوالدة يعرضهن الرتفاع خماطر تعقيدات الوالدة وارتفاع احتماالت الوفاة         
  يف املائة فقط من األمهات يتلقني رعاية قبل الوالدة من أخصائي طيب             ٦١الدميوغرافـية والصـحية أيضاً إىل أن        

                                                      

) ACIL( ليشيت، ومكتب االستشارات األسترايل -تيمور "وزارة الصـحة ومكتـب اإلحصاءات الوطين،         )٢٨٩( 
: ٢٠٠٣ ليشيت لعام    -لتيمور  "دراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية     وجامعـة نيوكاسـيل واجلامعة الوطنية األسترالية، ال       

 .٩٩ و٨٣، الصفحتان ٢٠٠٤، "االستنتاجات الرئيسية
 يف املائة يف    ١,٢ يف املائة يف املرافق الصحية العمومية و       ٨,٦( يف املائة من حاالت الوالدة يف البيوت         ٩٠تتم   )٢٩٠( 

 يف املائة من حاالت     ٩٥ن هذه املعدالت تزيد عن ذلك يف البيوت الريفية حيث جتري            ، ورغم ذلك فإ   )املرافق الصحية اخلاصة  
 يف املائة من احلاالت وتوجد قابالت تقليديات ١٨وال توجد قابالت ماهرات للمساعدة يف الوالدة سوى يف         . الوالدة يف البيت  

 يف  ٢احلاالت من إحدى األقارب أو الصديقات، ويف         يف املائة من     ٦١ يف املائـة من احلاالت بينما جاءت املساعدة يف           ١٩يف  
 ).١٥٢ و١٥٠ و٣٥، الصفحات ٢٠٠٣الدراسة االستقصائية الصحية للمقاطعات، (املائة يف احلاالت ال توجد أي مساعدة 
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ـ     ٥٦( وترتفع معدالت .  يف املائة من النساء ال يتلقني هذه الرعاية٣٧يف حني أن   ) ن ممرضة أو قابلة    يف املائـة م
 .)٢٩١(الرعاية املتخصصة يف املناطق احلضرية يف حالة احلاصالت على قدر أكرب من التعليم

 سنة سوف يضعن ٣٤ و٢٠وتشـري معـدالت الوالدة حسب السن إىل أن حوايل ثلث النساء بني سن               -٥٦٠
وعندما تقترن اخلصوبة املرتفعة باملباعدة القصرية بني الوالدات فإن ذلك يشكل . )٢٩٢(ولوداً حياً واحداً كل سنةم

بوضـوح مشـكلة كبرية للصحة ال لألمهات وحدهن ولكن أيضاً ألطفاهلن ويتفق مع ارتفاع معدالت وفيات                 
 . األطفال على الصعيد الوطين كما جاء أعاله

إىل حتسني املباعدة بني الوالدات، وأظهرت املشاورات اإلقليمية اليت جرت لصياغة تقارير وتتزايد الدعوة  -٥٦١
 .احلكومة أيضاً دعماً هائالً لتحسني املعرفة والتثقيف بالصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك يف إطار نظام التعليم الرمسي

در يف الواقع عن الرغبة يف حتسني املباعدة ومع ذلك يبدو أن الرغبة يف حتسني املعرفة بالصحة اإلجنابية تص -٥٦٢
 ففي وقت إجراء الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية يف        . بـني الـوالدات ولـيس ختفيض عدد املواليد        

 أطفال أو أكثر عن رغبتهن يف إجناب مزيد من األطفال مع عدم ٦ ليشيت أعرب ثلثا النساء الالئي لديهن -تيمور 
 . أو صغرية عن العيوب اليت تقترن بكرب حجم األسرةوجود فكرة كبرية 

وعموماً فإن صورة الصحة اإلجنابية تدعو إىل القلق ومتثل جماالً تركز فيه احلكومة اهتماماً كبرياً يف إطار                  -٥٦٣
رياً وتنظر احلكومة إىل ضرورة معاجلة قضايا ختطيط األسرة باعتبارها أمراً جوه          . سياستها الوطنية للتنمية الصحية   

لتخفيض معدالت وفيات الرضع واألمهات، وحتسني املباعدة بني الوالدات ومستويات صحة األطفال، وختفيف             
وبناًء على ذلك تشكل اخلدمات اليت تركز على اجلانب اجلنساين نقطة التركيز            . معـدالت فقـر األسر املعيشية     

رئيسية من اخلدمات تقر مباشرة جمموعة من       واجملموعة ال . الرئيسـية واجلوهرية يف معظم تدخالت وزارة الصحة       
ويف حني أن مجيع    . الـتدخالت املوجهة خصيصاً الحتياجات النساء باعتبارهن منجبات ومنتجات داخل اجملتمع          

اخلدمات والتدخالت تعترف هبذه األدوار اهلامة فإن إدارة صحة األمومة يف الوزارة تطبق برامج تنصَّب بالتحديد               
ية، مع أكرب قدر من التركيز على صحة املرأة واالحتياجات الغذائية للمرأة بوصفها منتجاً         عـلى الصـحة اإلجناب    

وباإلضافة إىل ذلك تقوم الوزارة بتعزيز نظام اإلحالة األولية إىل الثانوية يف حماولة ملعاجلة ارتفاع عدد                . لألطفال

                                                      

 األسترالية، وجامعة نيوكاسيل    ACIL ليشيت، مؤسسة    -وزارة الصحة ومكتب اإلحصاءات الوطين، تيمور        )٢٩١( 
االستنتاجات : ٢٠٠٣ لعام    ليشيت -غرافية والصحية لتيمور    وميالدراسة االستقصائية الد  "وطنية األسترالية، أستراليا    واجلامعـة ال  

 .١٤٤- ١٤١، الصفحات ٢٠٠٤، "الرئيسية

 األسترالية، وجامعة   ACIL ليشيت، ومؤسسة    -وزارة الصـحة ومكتـب اإلحصـاءات الوطـين، تيمور            )٢٩٢( 
: ٢٠٠٣ ليشيت لعام    -غرافية والصحية لتيمور    وميالدراسة االستقصائية الد  "ألسترالية، أستراليا   نيوكاسـيل واجلامعـة الوطنية ا     

ويف سياق املشاورات احمللية عند إعداد هذه الوثيقة أبلغت عدة . ٧٠ - ٦٩، الصـفحتان    ٢٠٠٤،  "االسـتنتاجات الرئيسـية   
عدة مرات رأيهم بأن احلمل يأيت نتيجة املشيئة        ذكور يف   ، وأعلن املشاركون ال   "واحد كل سنة  طفل  "مقاطعـات عـن مفهوم      

ويبدو لألسف أن هذه النظرة متتد ). وذلك يف الرد على طلب املشاركات من النساء لتحسني املعرفة بالصحة اإلجنابية      (اإلهلـية   
 .إىل وفيات األطفال ويبدو أن سبب هذا املوقف اجملرد من الشعور هو سهولة إجناب طفل آخر
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ترد تفاصيل أكرب عن التدخالت احملددة يف      . )٢٩٣(وفيات األمهات ارتفاعاً غري مقبول سواء أثناء الوالدة أو بعدها         
 .الوثيقة اخلاصة باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة

ولذلك تتجه  . وتقدمي خدمات تنصَّب على املرأة وحدها لن حيسِّن حالة املرأة وبالتايل صحتها ورفاهها             -٥٦٤
باالحتياجات اخلاصة لإلناث داخل اجملتمع، مبا      التدخالت إىل تعريف الذكور يف اجملموعات اُألسرية وبني األفراد          

يف ذلـك العـبء الواقع عليهن نتيجة إجناب عدد كبري من األطفال، واحلفاظ على الصحة العامة ومتكني املرأة                   
 .)٢٩٤(بوصفها فرداً هاماً يساهم يف منو اجملتمع عموماً

 اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشري-٥

سة االستقصائية األوىل عن فريوس نقص املناعة البشري يف ديلي بني اجملموعات  أثبتت الدرا٢٠٠٣يف عام  -٥٦٥
، ووجود  )٢٩٥(اخنفاض نسبة وجود فريوس نقص املناعة البشري مع احتمال تصاعدها         " املعّرضة للخطر "السكانية  

مع ) زوجونومنهم املت (عـدد من حاالت استعمال حقن املخدرات وانتشار املثلية اجلنسية بني كثري من الرجال               
وحبلول عام  ). حىت بني الناشطني جنسياً مع شركاء عديدين      (اخنفـاض كبري جداً يف استعمال الواقيات الذكرية         

ولكن ال يتم منطياً    . )٢٩٦( حالة ٢٦اإليدز قرابة   / بلغ عدد احلاالت املُبلّغة من فريوس نقص املناعة البشري         ٢٠٠٥
، وخاصة يف املراحل األوىل من مراحل انتشار الوباء ولذلك          التبليغ عن كل حاالت فريوس نقص املناعة البشري       

 .فإن احلجم احلقيقي ملشكلة فريوس نقص املناعة البشري يف تيمور الشرقية ليس معروفاً يف الوقت احلايل

 على احلاجة العاجلة الستهداف استراتيجية للخدمات الوقائية        ٢٠٠٣شددت الدراسة االستقصائية لعام      -٥٦٦
وتوفـري إمكانية الوصول إىل املعلومات واخلدمات بشأن اإلصابات باألمراض املنقولة جنسياً وتعزيز             وللتثقـيف   

 .)٢٩٧(استعمال الواقيات الذكرية بني اجملموعات السكانية املعّرضة للخطر

اد  ليشيت هي املمارسة اجلنسية الشرجية نظراً الخنفاض أعد-وأكثر أشكال انتقال املرض خطراً يف تيمور  -٥٦٧
ويف بعض الدوائر االجتماعية يوجد تصوُّر بأن . مستعملي املخدرات عن طريق احلُقن أو تقاسم إبر احلقن يف البلد

، ولكن البيانات تشري إىل أن معظم حاالت اجلنس بني الذكور يف            "أجنيب"العالقة اجلنسية بني الذكور هي سلوك       

                                                      

 .٢٠٠٦أبريل /برنامج االستثمار القطاعي للرعاية الصحية، نيسان: يشيت ل-تيمور  )٢٩٣( 

 .١١املرجع نفسه، ص  )٢٩٤( 

 )٢٩٥( Pisani E and Dili Survey Team, “HIV, STI and Risk Behaviour in Timor-Leste: an historic 

opportunity for effective action”, 2004, Family Health International Dili, p.18. 

 .٢٠٠٥تقرير اليونيسيف لعام  )٢٩٦( 

 )٢٩٧( Pisani E and Dili Survey Team, "HIV, STI and Risk Behaviour in Timor-Leste: an historic 

opportunity for effective action", 2004, Family Health International Dili. 
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الرجال الذين يصفون أنفسهم بأهنم ميارسون اجلنس مع        ومن الشائع جداً أن     . ديـلي جتري بني رجال تيموريني     
 .)٢٩٨(رجال آخرين ميارسون اجلنس أيضاً مع النساء

ميثلون إحدى اجملموعات األكثر تعرضاً     " الشباب"وُيفـَترض على نطاق واسع يف كثري من األحيان أن            -٥٦٨
 طالب جامعي يف ديلي أن ٩٠٠بني قرابة  وتوضِّح الدراسة االستقصائية األّولية. خلطر فريوس نقص املناعة البشري

 أظهرت نسبة ضئيلة فقط من الطالبات الالئي أبلغن         ٢٠٠٣ولكن الدراسة االستقصائية لعام     . ذلك تصّور خاطئ  
ورغم . )٢٩٩(عن أي نشاط جنسي على اإلطالق، يف حني أن قرابة ثالثة أرباع الطلبة الذكور غري ناشطني جنسياً      

اإليدز يقترن أيضاً بارتفاع خماطر االنتقال من األم إىل         /ريوس نقص املناعة البشري   ذلـك فإن ارتفاع مستويات ف     
 .الطفل

 - ليشيت جتنُّب تأثري اإليدز على السكان وخاصة األطفال -وال تزال هناك فرصة كبرية كي تكفل تيمور  -٥٦٩
اً أصحاب التاريخ    وخاصة من الرجال األك   (سـواء كـان ذلك عن طريق االنتقال اجلنسي إىل املراهقات             رب سّن

وسيكون ذلك (ومن األمهات إىل األطفال أو جتنب ظهور موجة ثانية من األطفال اليتامى ) اجلنسي األكثر خطورة
 ).يف هذه املرة بسبب انتشار وفيات اآلباء

ات  وضعت احلكومة خطة استراتيجية وطنية لالستجابة الشاملة ومتعددة القطاع٢٠٠٢سبتمرب /ويف أيلول -٥٧٠
وتتيح . ٢٠٠٥-٢٠٠٢اإلصابات املنقولة باالتصال اجلنسي للفترة      /اإليدز/ملواجهـة فريوس نقص املناعة البشري     

وقد خلصت هذه الدراسة .  تقييماً أساسياً للخطة٢٠٠٣الدراسـة االستقصـائية الصـحية لـلمقاطعات لعام         
ل مل يسمعوا قط عن فريوس نقص املناعة         يف املائة من الرجا    ٧٠ يف املائـة من النساء و      ٧٩االستقصـائية إىل أن     

 يف املائة من الرجال فقط يعتقدون أن هناك وسائل لتجنُّب           ١٥ يف املائة من النساء و     ١٠اإليدز، وأن   /البشـري 
 يف املائة من الرجال يعرفون ٢,١ يف املائة من النساء و١,٩ومل يكن سوى . اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري

وهذا اجلهل يوّضح يف جانب كبري      . )٣٠٠(ات الذكرية مينع انتقال فريوس نقص املناعة البشري       أن استخدام الواقي  
 ليشيت عن االطالع على وسائل االتصال العاملية خالل العقد املاضي، يف الوقت الذي حتسَّن فيه -منه عزلة تيمور 

 .يبالوعي على الصعيد العاملي، كما يكشف عن عدم وجود إصابات فيها حىت عهد قر

اإليدز وفحص  / ليشيت هو سرعة حتسني املعرفة بفريوس نقص املناعة البشري         -والتحّدي املباشر لتيمور     -٥٧١
واخنفاض معدالت اإلصابة يف الوقت احلاضر . احلاالت باعتبار ذلك جانباً جوهرياً يف أي استراتيجية وطنية للوقاية

                                                      

 )٢٩٨( Pisani E and Dili Survey Team, "HIV, STI and Risk Behaviour in Timor-Leste: an historic 

opportunity for effective action", 2004, Family Health International Dili, p.11. 
 )٢٩٩( Pisani E and Dili Survey Team, "HIV, STI and Risk Behaviour in Timor-Leste: an historic 

opportunity for effective action", 2004, Family Health International Dili, p.7.  يالَحـظ أيضاً بعض التقييدات يف 
يرجى الرجوع إىل الدراسة االستقصائية نفسها للحصول       . جتمـيع البيانات اليت تتطلب تفسري نتائج الدراسة االستقصائية حبذر         

 .على مزيد من املعلومات

 .٢٣٢-٢٢٥، الصفحات ٢٠٠٣الدراسة االستقصائية الصحية للمقاطعات لعام  )٣٠٠( 
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وعدم توفُّر املعرفة ومرافق . يت تعانيها أماكن أخرى من العامليتـيح فرصة ضئيلة وقصرية لتجنُّب اآلثار املدّمرة ال        
االختبار والفحص واإلخفاق يف منع انتقال املرض من خالل تعزيز استعمال الواقيات الذكرية قد تتجمع يف حالة                 

ة ال ميكن  عدم االستفادة من هذه الفرصة مبا ميكِّن فريوس نقص املناعة البشري واإليدز من االنتشار بطريقة سريع               
 .كبحها بني سكان معرَّضني تعرُّضاً كبرياً

ولننظر على سبيل املثال كيف أن حقن املخدرات هو أسرع طريقة النتشار فريوس نقص املناعة البشري                 -٥٧٢
وقد عرف  . ولكن ال يزال ظاهرة نادرة يف البلد وال يزال انتشار فريوس نقص املناعة البشري منخفضاً حىت اآلن                

ولذلك فإنه  . ن اجلدد حقن املخدرات يف كل احلاالت تقريباً عن طريق شخص يستعمل املخدرات فعالً             املستعملو
إذا أمكـن تعـيني العدد الصغري املوجود حالياً من املدمنني وحماولة عالجهم لتقليل احتماالت اإلصابة بالفريوس           

ة جداً يف األجل الطويل لألغلبية الساحقة       ونشر ثقافة أكثر أمناً بني مدمين املخدرات فإن الفائدة قد تكون كبري           
 .)٣٠١(من التيموريني الشرقيني الذين ال يدمنون املخدرات يف الوقت احلايل

 بشأن ٢٠٠٥-٢٠٠٢ بدأت وزارة الصحة عملية استعراض االستراتيجية الوطنية للفترة     ٢٠٠٥ويف عام    -٥٧٣
هيئة صنع  (وأُنشئ هيكل جديد يشمل جلنة توجيهية        .اإليدز، ووضع استراتيجية جديدة   /فـريوس نقـص املناعة البشري     

. وجلنة تنفيذية مشتركة بني املنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة والكنيسة واجمللس الوطين لإليدز    ) القـرارات 
اخلدمات الكنسية   والشركاء املاليون الرئيسيون يف هذه العملية هم وزارة الصحة والوكالة األسترالية للتنمية الدولية وهيئة             

العاملـية، يف حـني أن تنسـيق الـربنامج جيري على يد فريق من املنسِّقني من وزارة الصحة واملساعدة الطبية الدولية                       
ومجعية الصليب األمحر ) Fundasaun Timor Hari(واليونيسـيف واملـنظمة الدولية لصحة األسرة ومؤسسة بناء تيمور   

 .كنسية العاملية ليشيت وهيئة اخلدمات ال-لتيمور 

وكانـت العملية الشاملة مبراحلها األربع قد ُصمِّمت حبيث تكون تشاركية ومتعددة القطاعات ووطنية               -٥٧٤
 :ولكي تسري على النحو التايل

عملية تشاركية من التشاورات اإلقليمية جتمع املشاركني من املقاطعات لزيادة           :املـرحلة األوىل   !
اإليدز وتشجيع املشاركة ومجع املعلومات الستعراض اخلطة /لبشرياملعرفة بفريوس نقص املناعة ا
 االستراتيجية الوطنية اجلارية؛

ديسمرب / كانون األول  ٦ و ٥ مشاركاً يومي    ٢٦٥ُعقد مؤمتر وطين حبضور      :املـرحلة الثانـية    !
تقدمي عرض اخلطة االستراتيجية الوطنية وختطيط أساليب بناء القدرة         :  من أجل ما يلي    ٢٠٠٥
. رات التنفـيذ ملشاريع نقص املناعة البشري وتقدمي مشروع إطار للخطة االستراتيجية اجلديدة            ومهـا 

اإليدز يف جنوب آسيا وكذلك     /وَعقـد املؤمتر جلسات عامة بشأن حالة فريوس نقص املناعة البشري          
ّمن  كانت تتض  ٢٠٠٥-٢٠٠٢وأبرز هذا االستعراض أن استراتيجية      .  ليشيت -احلالة اجلارية يف تيمور     

ومت إجراء مناقشات لعشرة  .بـرامج جـيدة جداً ولكنها كانت تفتقر عموماً إىل التخطيط والتنسيق    
                                                      

 )٣٠١( Pisani E and Dili Survey Team, "HIV, STI and Risk Behaviour in Timor-Leste: an historic 

opportunity for effective action", 2004, Family Health International Dili, p.14. 
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أفـرقة متخصصـة بشأن قضايا أكثر حتديداً مشلت عدة حلقات عمل موضوعية بشأن التعليم               
وُعقدت مخس حلقات عمل باملقاطعات من أجل إعداد        . واملـنظور اجلنساين على سبيل املثال     

 الثالثة وهي خطط التنفيذ على صعيد املقاطعات؛املرحلة 

ومشلت إنشاء فريق عامل تقين لكتابة االستراتيجية اجلديدة بشأن فريوس نقص            :املـرحلة الثالثة   !
 اإليدز وصياغة خطط تنفيذ للمقاطعات؛/املناعة البشري

صنع   مع هيئة  ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٤ و ٢٣ُعقـد مؤمتر وطين آخر يومي       : املـرحلة الـرابعة    !
وعند كتابة هذا . القـرارات باملوافقـة رمسياً على االستراتيجية اخلمسية اجلديدة وخطة التنفيذ         

 .التقرير كان العمل ال يزال جارياً يف وضع االستراتيجية يف صيغتها النهائية

 )٣٠٢( السياسة الصحية-٦

ني والسياسات لالستجابة   أحـرزت وزارة الصـحة تقّدمـاً هائالً يف صياغة جمموعة شاملة من القوان              -٥٧٥
للمؤشـرات الصحية املزعجة والضرورات الواضحة لدى السكان من أجل إحراز اهلدف النهائي لتحسني احلالة               

 . ليشيت-الصحية للجميع يف تيمور 

 :ويشمل اإلطار احلايل للقوانني الصحية ما يلي -٥٧٦

 ؛)٣٠٣(قانون النظام الصحي !

 القانون األساسي لوزارة الصحة؛ !

 ؛)٣٠٤(ممارسة املهن الصحية قانون !

 ؛)٣٠٥(قانون األنشطة الصيدالنية !

 ؛)٣٠٦(قانون الوحدات الصحية اخلاصة !

 .)٣٠٧(قانون معهد العلوم الصحية !

                                                      

 .٢٠٠٦أبريل /برنامج االستثمار القطاعي للرعاية الصحية، نيسان:  ليشيت-تيمور  )٣٠٢( 

 . بشأن النظام الصحي١٠/٢٠٠٤القانون رقم  )٣٠٣( 

 .١٤/٢٠٠٤مرسوم بقانون رقم  )٣٠٤( 

 ويهدف هذا القانون إىل تنظيم توريد ومراقبة األدوية يف القطاعني          . ١٢/٢٠٠٤مرسـوم بقـانون رقـم        )٣٠٥( 
 .العام واخلاص

 .١٨/٢٠٠٤قانون مبرسوم رقم  )٣٠٦( 

لعلوم الصحية تتمثل يف تدريب   أهداف معهد ا  " على أن    ٣وتنص املادة   . ٢/٢٠٠٥مرسـوم بقـانون رقم       )٣٠٧( 
 ".وإعادة تدريب املهنيني الصحيني الذين يتطلبهم النظام الصحي يف خمتلف اجملاالت وعلى خمتلف املستويات
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 ليشيت وإمكانية   -ورسالة وزارة الصحة هي السعي لكفالة توفُّر اخلدمات الصحية لكل الناس يف تيمور               -٥٧٧
يم القطاع الصحي وتعزيز مشاركة اجملتمع احمللي وأصحاب املصلحة         الوصول إليها وإمكانية حتّمل تكلفتها، وتنظ     

 ).مبا فيهم القطاعات األخرى(اآلخرين 

ومتشـياً مع األهداف الصحية يف خطة التنمية الوطنية، فمن املتوقع وفقاً إلطار السياسة الصحية، الذي                 -٥٧٨
، ما أن تساهم الوزارة يف اهلدف )٣٠٨(ما ، وهو إطار أعرض إىل حد٢٠٠٢يونيه /أعدته وزارة الصحة يف حزيران 

رعاية صحية جيدة للتيموريني الشرقيني من خالل إنشاء "الشامل لتحسني احلالة الصحية يف الدولة من خالل توفري 
وتطويـر نظام صحي يتسم بفعالية التكاليف يقوم على أساس االحتياجات ويعاجل بصفة خاصة القضايا الصحية                

 .)٣٠٩("ا من اجملموعات الضعيفة، وخاصة الفقراء، بطريقة تشاركيةللنساء واألطفال وغريمه

ولكن مع االعتراف بأن موارد احلكومة      . واخلدمـات الصـحية تقّدم جماناً للجمهور يف الوقت احلاضر          -٥٧٩
 الشاملة اليت قد تكون مطلوبة على مجيع املستويات فمن احملتم أن ُتحدد وزارة            /حمـدودة لتقدمي اخلدمات الكاملة    

. الصـحة جمموعة من اخلدمات اليت تستطيع تقدميها من أجل كفالة أكرب قدر من التغطية والتأثري ملعظم الشعب                 
واجملموعة األساسية احلالية تتألف من اخلدمات الصحية اجلوهرية وتدخالت تتسم بفعالية التكاليف من أجل منع               

 وتتألف أعباء األمراض يف    . )٣١٠(يف البلد ومكافحـة أو معاجلـة املشـاكل الـيت تسـبب أكرب أعباء األمراض               
 ليشيت أساساً من األمراض املتوطنة الشائعة السارية والقابلة للوقاية، وميكن التعامل مع نسبة كبرية منها                -تيمور  

 .تعامالً فعَّاالً يف املواقع الصحية واملراكز الصحية يف كل مقاطعة

ساسية من اخلدمات تتألف من صحة األمهات وصحة        ومع مراعاة ذلك وضعت وزارة الصحة جمموعة أ        -٥٨٠
 .األطفال واألمراض السارية واألمراض غري السارية وتعزيز الصحة والصحة البيئية

وسيتم دعم كل جمال من هذه اجملاالت الست ذات األولوية بسياسة شاملة تتألف من استراتيجيات حمّددة  -٥٨١
وعلى سبيل املثال يتم املوافقة على السياسات الصحية اخلاصة          .ملعاجلـة األولويـات الرئيسية داخل كل قطاع       

وتشمل استراتيجية صحة   . باألمومـة حىت اآلن ألغراض استراتيجيات التغذية وختطيط األسرة والصحة اإلجنابية          
وأقرت . األطفال سياسات التحصني واإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة وجيري اآلن وضع سياسة صحية لألطفال            

تراتيجية األمراض السارية سياسات بشأن الدرن واملالريا يف حني وصلت السياسات اخلاصة باجلذام وفريوس              اس
وتتضّمن استراتيجية األمراض غري السارية سياسات      . اإليدز إىل مراحل خمتلفة من الصياغة     /نقص املناعة البشري  

                                                      

بينما تركِّز خطة التنمية الوطنية أساساً على تنفيذ الربامج الصحية من جانب القطاع العام فإن إطار السياسة         )٣٠٨( 
 .ع لوسائل التمويل الصحي ونسب املشاركة املالئمة للقطاعني العام واخلاص يف تقدمي اخلدماتالصحية يتسم بتغطية أوس

 .١٧، ص ٢٠٠٦أبريل /برنامج االستثمار القطاعي للرعاية الصحية، نيسان:  ليشيت-تيمور  )٣٠٩( 

. من اخلدمات  نظَّمت وزارة الصحة حلقة عمل لوضع جمموعة أساسية وطنية           ٢٠٠٣يناير  /يف كانون الثاين   )٣١٠( 
للمراكز الصحية اجملتمعية واملراكز ) والتدخالت(جمموعة اخلدمات وُسـجلت نـتائج هـذه احللقة يف مشروع التقرير املعنون      

 .٢٠٠٣نوفمرب /الصحية يف تيمور لوراسا، تشرين الثاين
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سة لتعزيز الصحة يف حني أن سياسات الصحة        ومت أيضاً املوافقة على سيا    . معـتمدة لصحة الفم والصحة العقلية     
 .البيئية ومعاملة األغذية قد بلغت مراحل خمتلفة من الصياغة

وتشكّل ال مركزية اخلدمات الصحية مسة رئيسية أخرى يف إطار السياسة الصحية إلتاحة مشاركة أكثر                -٥٨٢
معات احمللية لصياغة وتنفيذ الربامج فعالـية مـن جانـب العاملني الصحيني على املستوى احمللي ومن جانب اجملت      

وتشمل الالمركزية تعزيز القدرة اإلدارية لإلدارات الصحية يف املقاطعات اليت ستصبح بعد ذلك نقاط      . الصـحية 
 .التنسيق إلعداد وتنفيذ اخلطط الصحية يف املقاطعات

تطبيق الالمركزية يف كل أحناء وستتأثر سرعة ومدى أعمال الالمركزية يف النظام الصحي بالنهج املعتمد ل -٥٨٣
وحىت اآلن مت إعداد خطط صحية . احلكومة برمتها، وخاصة يف جماالت مثل التفويض املايل وتنظيم شؤون املوظفني

 .جلميع املقاطعات الثالث عشرة جيري استعراضها كل ربع سنة من جانب فريق اإلدارة الصحية يف املقاطعات

بالصحة اإلجنابية تشكّل اخلدمات اليت تركّز على اجلانب اجلنساين نقطة          وكمـا يتضح يف القسم اخلاص        -٥٨٤
واجملموعة األساسية من اخلدمات تعترف اعترافاً      . التركـيز الرئيسية واألساسية يف معظم تدخالت وزارة الصحة        

ومنجباً وُمنتجاً  مباشراً بنطاق من التدخالت اليت وضعت خصيصاً ملعاجلة احتياجات املرأة ومعاملتها بصفتها فرداً
ويف حني أن مجيع اخلدمات والتدخالت تعترف هبذه األدوار اهلامة تتابع دائرة صحة األمومة يف الوزارة . يف اجملتمع

بـرامج هتتم بالتحديد بالصحة اإلجنابية مع أكرب قدر من التركيز على صحة املرأة واالحتياجات الغذائية للمرأة                 
 .بوصفها ُمنتجاً لألطفال

 كان قد مت إقامة إطار سليم للسياسة الوطنية وتدبري املوارد ليقترن بتنمية البنية              ٢٠٠٥وحبلـول عـام      -٥٨٥
ورغم . األساسـية املادية يف كل أحناء الدولة إلتاحة الوصول بسهولة إىل صحة أمام األغلبية الكربى من السكان      

 .وتشمل هذه القضايا ما يلي. لصحية األوليةذلك ال تزال هناك قضايا كثرية تتعلق بنوعية اخلدمة والرعاية ا

يتسم فهم كثري من اجملتمعات للصحة األساسية والتغذية بأنه فهم           .قلة الوعي اجملتمعي بالقضايا الصحية     -٥٨٦
ويسود اجلهل باملشاكل الصحية بني أفرادها، وخاصة بني النساء، كما أن هناك نقصاً عاماً يف فهم املزايا                 . حمدود
 .يفاقم هذه املشاكل الزواج املبكّر واحلمل املبكّر وإمهال القضايا اجلنسانيةو. الصحية

تظل هناك حتديات تتمثل يف نقص املوظفني والتركيز على الرعاية           .القدرات احملدودة يف اخلدمة الصحية     -٥٨٧
وال . )٣١١(ا اإلدارة العالجـية بدالً من الرعاية الوقائية وضعف األجور واالعتماد على العاملني األجانب وقضاي            

) مبا فيهم النساء واألطفال   (يـتحقق يف مجيع األحوال النظام املرغوب من الرعاية الشاملة واجليدة ألفراد املرضى              
الذيـن يـترددون عـلى املرافق الصحية، وهناك نقص يف العاملني ذوي اخلربة والتدريب اجليد يف جمال الرعاية                   

 .الصحية

                                                      

ارة والتمويل،  يوجـد عـدم تطابق يف األولويات بني الالمركزية يف تقدمي اخلدمات ولكن مع مركزية اإلد                )٣١١( 
 .واحلاجة إىل حتسني نظام مجع البيانات الصحية ورصدها وحتسني الترويج الصحي واخلدمة والدعوة ووضع الفتات على املرافق
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رغم التحرُّك صوب الالمركزية اجلغرافية يف اخلدمات الصحية  .الرعاية الصحية الصعوبات يف الوصول إىل -٥٨٨
ال تزال هناك مشكلة تتمثل يف عدم كفاية االتصال والوصول أمام كثري من اجملتمعات الفقرية والضعيفة يف املناطق 

ناس إىل اخلدمات الصحية سرياً  يف املائة من ال٨٦يذهب  (الريفية النائية، وخاصة يف املرتفعات وأثناء موسم املطر         
 .)٣١٢()على األقدام

رغم إنشاء شبكة معقولة من املرافق الصحية تغطي أحناء البلد ورغم           .االستخدام احملدود للخدمة الصحية    -٥٨٩
استمرار املشاكل الصحية اخلطرية بني السكان فإن مستوى االستفادة من اخلدمات الصحية ال يزال منخفضاً نسبياً 

وتشري األدلة السردية إىل بعض العوامل . باالسـتخدام السائد يف البلدان األخرى ذات الدخل املنخفض       مقارنـة   
، إمكانية الوصول باملعرفة    )٣١٤(التكلفة )٣١٣(الرئيسـية املسـببة لذلـك مثل العوامل املشار إليها أعاله مبا فيها            

 .، وتوصيل اخلدمات)٣١٥(واملواقف

 :ى اليت ميكن أن تؤثّر على احلالة الصحية للسكان ما يليوتشمل املؤشرات الرئيسية األخر -٥٩٠

 يف املناطق الريفية؛)  يف املائة٨٥(يعيش األغلبية الساحقة من الفقراء  !

  تيموري؛٦٨٠ ٠٠٠ال توجد كهرباء لدى قرابة  !

 ؛)وخاصة يف املناطق الريفية(قلة فرص الوصول إىل مياه الشرب اآلمنة  !

  سنة أو أكثر ال يستطيعون القراءة أو الكتابة؛١٥ان يف سن  يف املائة من السك٤٠أكثر من  !

  شخص يف أُسر بدون أي مذياع؛٥٦٠ ٠٠٠يعيش قرابة  !

 يف املائة من األسر املعيشية      ٢٥ دقيقة، وكان    ٣٥كان متوسط وقت السري إىل أي مرفق صحي          !
 .يبعدون عن الرعاية مبقدار ساعتني

                                                      

 األسترالية، وجامعة   ACIL ليشيت، ومؤسسة    -وزارة الصـحة، مكتـب اإلحصـاءات الوطـين، تيمور            )٣١٢( 
: ٢٠٠٣ ليشيت لعام   -تيمور  لالدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية     "ليا،  نيوكاسـيل واجلامعـة الوطنية األسترالية، أسترا      

 .١٨، ص ٢٠٠٤" االستنتاجات الرئيسية

 تشـري الدراسـة االستقصائية الدميوغرافية والصحية إىل أن أسباب ذلك تشمل يف مجلة أمور ُبعد املسافة                   )٣١٣( 
)  يف املائة  ١١(وارتفاع التكلفة   )  يف املائة  ١٤(عدم توفُّر املوظف الطيب     ؛ و ) يف املائة  ٤٣(وصعوبات االنتقال   )  يف املائـة   ٦٤(

ومت التشديد عليه داخل    )  يف املائة  ٤" ( العاملني جتهُّم"وكان العامل السادس هو     ).  يف املائة  ٩(وعـدم كفايـة ساعات العمل       
ة ووثيقة اتفاقية حقوق الطفل ووثيقة اتفاقية       املشـاورات على صعيد املقاطعات اليت جرت عند إعداد الوثيقة األساسية املشترك           

 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وخاصة كتفسري لقلة استخدام خدمات التوليد الرمسية

الرعاية الصحية جمانية إمسياً ولكن يتواتر القول بدفع رسوم الستكمال مرتبات العاملني الصحيني املنخفضة؛               )٣١٤( 
 ".نادراً ما تكون جمانية وهي بالنسبة إىل الدخل باهظة جداً على الفقراء الريفيني"جمانية فإن تكلفة األدوية وإذا كانت اخلدمات 

هناك حاجة واضحة إىل حتسني املعرفة والوعي باخلدمات الصحية، ويتوقف ذلك بدوره على حتسني نوعية                )٣١٥( 
نب يف حالة املرض، وترتفع هذه النسبة يف حالة النساء األقل تعليماً             يف املائة من النساء ال يعرفن أين يذه        ٢٧(اخلدمـة والتغطية    

 ).واألكثر فقراً
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أن التنفيذ األكمل للمجموعة األساسية للخدمات الصحية يتطلب        ورغـم إحراز تقّدم طّيب فقد تبّين         -٥٩١
دعمـاً أقـوى لـلخدمات الصـحية عـلى صعيد املقاطعات ولصحة األمومة والطفولة وفريوس نقص املناعة                  

وهذه اجملاالت من االحتياجات تتصل . والدرن) الشرحية الثانية(اإليدز والرعاية الصحية اجملتمعية واملالريا /البشري
ساً بالتشديد املوضوعي على القدرة الوطنية مع اضطالع احلكومة مبزيد من املسؤولية عن الربامج اليت تتطلب                أسا

ويف هذا الصدد تؤكد هذه اجملاالت أيضاً على املستوى الكبري من           . قدرة تقنية مستمرة والتزامات كبرية باملوارد     
 .ومتعددي األطراف التعاون بني وزارة الصحة وجمموعة من الشركاء الثنائيني

. وتعترف احلكومة بأن وزارة الصحة ال تستطيع وحدها معاجلة هذه األسباب واحملدِّدات يف جمال الصحة               -٥٩٢
وثانياً جيب أن يتوفّر الدعم السياسي الكامل إلتاحة التغيريات اليت متكّن           . فاألمـر يتطلب هنجاً متعدد القطاعات     

ة أسباب سوء الصحة وكذلك تغيري سلوكياهتم اللتماس التدخالت         الـناس أنفسـهم من املساعدة على مواجه       
وقد أقر . وعندئذ يصبح مفهوم املشاركة مفهوماً ملموساً. الصحية مع اقتران ذلك باتباع أساليب صحية يف احلياة

مات بـرنامج االسـتثمار القطـاعي للرعاية الصحية باحلاجة إىل بناء ُنظم تأخذ بعني االعتبار الوصول إىل اخلد                 
 .والتضامن االجتماعي واملساواة الثقافية والدينية واجلنسانية إىل جانب حقوق اإلنسان

ويف الواقع ال ميكن أن تساهم الرعاية الصحية . واملشاكل الصحية ال تنشأ فقط عن املوارد املتصلة بالصحة -٥٩٣
والغذاء واملياه واإلصحاح من بني أهم فالتعليم والدخل واإلسكان . سوى مسامهة متواضعة يف احلالة الصحية لألمة

وُتدرك وزارة الصحة خمتلف العوامل احملدِّدة للحالة الصحية وقد اعتنقت . العوامل احملدِّدة للحالة الصحية للسكان
 .الوزارة منذ إنشائها رؤية تنطوي على تعريف عريض للصحة

  العمالة-٧

ل يف التنظيم ويف املشاركة يف التفاوض اجلماعي؛        يرسـِي الدسـتور أساس احلق يف العمل؛ وحق العما          -٥٩٤
ويتم توفري كل حق . واحلقوق اخلاصة ببعض ظروف العمل مبا فيها الصحة والسالمة واألجور والراحة واإلجازات

وينص الدستور على أن العمل حق وواجب يف آن واحد، كما . مـن هـذه احلقوق بغض النظر عن نوع اجلنس   
 .اختيار مهنةيضمن حرية كل مواطن يف 

تنصب ) مبا فيها أيضاً األحكام بشأن اإلضرابات وإغالق أماكن العمل        (وإىل جانب األحكام الدستورية      -٥٩٥
 من الدستور  ٥٣-٥١وتشمل هذه القوانني املواد     . عـدة قوانـني عمالية حمّددة على جوهر تنظيم قطاع العمالة          

تيمور الشرقية بشأن وضع قانون للعمل لتيمور الشرقية          إلدارة األمـم املتحدة االنتقالية يف      ٢٠٠٢/٥الالئحـة   
 . بشأن النظام األساسي للخدمة املدنية٨/٢٠٠٤والقانون 

ورغم أن  . ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٩ ليشيت عضواً يف منظمة العمل الدولية يف         -وقـد أصبحت تيمور      -٥٩٦
) ١٨٢ ورقم ١٣٨مبا فيها االتفاقيتان رقم (احلكومة مل تصّدق بعد على االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية 

فإن احلكومة تعترف بالتزاماهتا يف تعزيز أهداف هاتني االتفاقيتني وفقاً إلعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ              
 .واحلقوق األساسية يف العمل واليت تظهر أحكامها يف قانون العمل
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اً أن تقّدم وزارة العمل واإلدماج اجملتمعي قانون عمل         وعـند كـتابة هذا التقرير كان من املنتظر أيض          -٥٩٧
وقد ُوضع هذا القانون حلماية احلقوق واملسؤوليات . جديـداً، بصـفتها الـوزارة املسـؤولة عن قضايا العمال          

وااللـتزامات اخلاصة بالعمال وتعزيز الفرص االقتصادية يف أماكن العمل ومساعدة احلكومة على وضع سياسات    
ويدعم القانون بوضوح املبادئ األساسية حلقوق العمال وأصحاب العمل يف حرية           . قات العمالية ولوائـح للعال  

تكوين النقابات والتفاوض اجلماعي، وحظر السخرة وكذلك أحكاماً وشروطاً حمددة وواجبة االتباع بشأن تشغيل 
ني حمددة أخرى إىل جمموعة التشريعات وُيقَترح أيضاً إضافة قوان. )٣١٦(األطفال وعدم التمييز يف االستخدام واملهنة

يف هـذا اجملال وذلك لتنظيم جوانب العمالة مبا فيها قانون بشأن السالمة املهنية والصحة املهنية وقانون للعمال                  
 .األجانب

ويف الوقـت احلاضـر ال يزال قانون العمل االنتقايل املعتمد أثناء اإلدارة املؤقتة لألمم املتحدة يف تيمور                   -٥٩٨
شـرقية يتـيح اإلطار القانوين اجلوهري إلدارة العمالة وتعزيز االستخدام للعالقات العمالية وإهناء العمل للحد                ال

وكما ذكرنا أعاله ُوضع هذا القانون خصيصاً يتضمن االمتثال التفاقيات          .  ليشيت -األدىن من األجور يف تيمور      
) ١٣٨رقم   (١٩٧٣األدىن لسن االلتحاق بالعمل لعام      مـنظمة العمـل الدولية ذات الصلة مبا فيها اتفاقية احلد            

 ).١٨٢رقم  (١٩٩٩واالتفاقية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال لعام 

وقـانون اخلدمة املدنية الذي ينطبق على املوظفني املدنيني وموظفي اإلدارة العامة داخل البلد وخارجه                -٥٩٩
 .العالقات العمالية وكذلك املزايا واألجور للعاملني يف اخلدمة املدنية يرشد إىل احلقوق والواجبات واملسؤوليات يف

وأنشـأ قـانون العمـل جملس العمل الوطين من أجل تنفيذ هذا القانون، وهو جملس يتألف من هيئتني                    -٦٠٠
هبا جملس ومن بني األدوار األخرى اليت يقوم . متخصصتني مها جملس العالقات العمالية وجملس احلد األدىن لألجور

العمـل الوطـين االضـطالع باملسؤولية عن توفري املشورة املستقلة بشأن برامج الصحة املهنية والسالمة املهنية                 
وحيّدد احلد األدىن من األجور للعمالة على الصعيد الوطين وصعيد املقاطعات           . والتدريب املهين وتطوير املهارات   

وينص قانون العمل على أن جملس      . احلد األدىن لألجور   على أساس توصيات من جملس     )٣١٧(والصـعيد القطاعي  
 .احلد األدىن لألجور يقّدم توصيات إىل جملس العمل الوطين بشأن مسألة األجور الدنيا مرة كل سنتني على األقل

 .وال حيدد قانون العمل حداً أدىن ثابتاً لألجور، كما أنه ال حيدد إجراءات بعينها لتحديد األجور الدنيا                 -٦٠١
حمكمة األجور  "الذي يشار إليه باسم     (وتقـع مسـؤولية التوصية باألجور الدنيا على جملس احلد األدىن لألجور             

ويلتزم جملس احلد األدىن لألجور عند تقدمي توصياته بشأن األجور الدنيا ). يف مشروع قانون العمل اجلديد" الدنيا
وى العام لألجور وتكاليف املعيشة واستحقاقات الضمان       بأن يأخذ يف االعتبار احتياجات العمال وأسرهم واملست       

االجـتماعي ومستويات املعيشة النسبية للمجموعات االجتماعية األخرى والعوامل االقتصادية مبا فيها مقتضيات       
 .التنمية االقتصادية ومستويات اإلنتاجية وأي تأثري قد تولِّده األجور على العمالة

                                                      

 . من مشروع القانون٣انظر القسم  )٣١٦( 

 . ليشيت- بشأن وضع قانون العمل لتيمور ٢٠٠٢/٥ من الالئحة ٥ و٤املادتان  )٣١٧( 
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احلايل أو املقترح اجلديد مسائل السالمة املهنية والصحة املهنية والتدريب املهين            وال يتناول قانون العمل    -٦٠٢
غري أنه متت صياغة مشاريع قوانني للصحة املهنية والسالمة املهنية وللتدريب املهين وسوف             . وتطويـر املهارات  

 .ُتعرض قريباً على جملس الوزراء للنظر فيها

على إطار قانوين أكثر مشوالً من القانون احلايل الذي وضعته إدارة            ويـنص مشروع قانون العمل اجلديد      -٦٠٣
ومن املتوقع أن حيل    .  ليشيت -األمـم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية من أجل تنظيم قضايا العمالة يف تيمور               

ثال حيظر الدستور   وعلى سبيل امل  . القـانون اجلديد أيضاً االختالفات احلالية بني الدستور وقانون العمل اجلاري          
 ، يف حني أن قانون العمل يسمح للعاملني باختاذ هذا التدبري حلل أي             )٣١٨(حظـراً صـرحياً إغالق أماكن العمل      

 .)٣١٩(نزاع عمايل

 ليشيت أن تقطع    -ورغم وجود إطار تشريعي شامل للعمالة فمن الواضح أنه ال يزال يتعّين على تيمور                -٦٠٤
 .ة جداً اليت وضعها البلد لتوليد فرص العمالةشوطاً قبل حتقيق األهداف الطموح

 يف املائة من األشخاص إحصاءات التعداد إىل تزايد البطالة          ٦٠وتشري املشاركة الشاملة يف سوق العمل        -٦٠٥
 سنة أو أكثر مع ارتفاع العدد يف        ١٥ كانت نسبة البالغني     ٢٠٠٤وحسب إحصاءات تعداد عام     . منذ االستقالل 

ويعمل أكثر من ثالثة أرباع السكان يف ).  يف املائة على التوايل ٥٢ يف املائة و   ٦٩(ة بالنساء   حالـة الرجال مقارن   
 .زراعة الكفاف أو صيد األمساك

 كل أحناء البلد   ) ٢٤-١٥سن  ( يف املائة بني الشباب      ١٥ بلغـت الـبطالة حـوايل        ٢٠٠١ويف عـام     -٦٠٦
 زادت هذه األرقام    ٢٠٠٤حسب تعداد عام    . )٣٢٠(كاو يف املائة بني األيدي العاملة يف ديلي وباو        ٤٣وحـوايل   

 يف املائة من ٢٥وكان أقل من .  يف املائة بني الشباب٢٣ يف املائة وتبلغ ٨,٩سوءاً حيث تبلغ البطالة الشاملة اآلن 
أفراد سوق العمل يعملون مقابل أجر، مبعىن أهنم كانوا يعملون حلساهبم أو يعملون يف أنشطة القطاع اخلاص أو                  

ومن ناحية العمل بأجر كانت     . ملـون لـدى احلكومة أو لدى املنظمات غري احلكومية أو لدى األمم املتحدة             يع
 .العمالة الذاتية متثل أكثر األعمال املدفوعة رغم أن العمل يف احلكومة واألمم املتحدة حيتل أيضاً مكانة بارزة

 يف املائة، وهو معدل منخفض      ٥٩حلايل وهو   وإذا اسـتمر معدل مشاركة قوة العمل مبستواه التقديري ا          -٦٠٧
 وافد جديد ١٠ ٠٠٠ يف املائة سنوياً، وهو ما يضيف قرابة ٣حسب املعايري الدولية، فإن قوة العمل ستنمو حبوايل 

وإذا ارتفع مستوى املشاركة إىل املستويات الشائعة بني البلدان         . إىل سوق العمل كل سنة من الباحثني عن العمل        
.  يف املائة سنوياً   ٥ت الدخل املنخفض يف أحناء العامل فإن معدل منو قوة العمل ميكن أن يرتفع ليصل إىل                 النامية ذا 

ويف هـذه احلالـة، اليت قد تكون هي االحتمال األرجح للمستقبل، فإن عدد الوافدين اجلدد الباحثني عن العمل            
 .القادميف العقد   سنويا٢٠ً ٠٠٠ و١٧ ٠٠٠سيتراوح بني 

                                                      

 . من الدستور٥١ من املادة ٣الفقرة  )٣١٨( 

 . ليشيت- بشأن وضع قانون للعمل لتيمور ٢٠٠٢/٥ من الالئحة ١١-٢٤ و١٠-٢٤ و٩-٢٤املواد  )٣١٩( 

 .٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام  )٣٢٠( 
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ـ  -٦٠٨ راً لصغر احلجم النسيب للقطاع التجاري غري الزراعي فإن خلق فرص عمل ُمنتجة كافية للوافدين               ونظ
والتحدي هو تعزيز النمو السريع يف القطاع اخلاص غري الغذائي، الذي . اجلـدد إىل سوق العمل ميثل حتدياً هائالً    

والنمو السريع يف هذا القطاع     . ثري عامل مبستويات متوسطة لإلنتاجية أعلى بك      ٥٠ ٠٠٠يعمـل فيه اآلن حوايل      
وميكن مع ارتفاع مستويات    . األخري سيسمح بالتحول التدرجيي من العمالة منخفضة اإلنتاجية يف املناطق الريفية          

 .إنتاجية العمل أن تنخفض حاالت الفقر يف الدخل

ي على توليد عمالة منتجة ويف األجل املتوسط تتمثل إحدى القضايا الرئيسية يف مدى قدرة القطاع الزراع -٦٠٩
وتظهر هنا ثالث قضايا .  وافد جديد كل سنة٩ ٠٠٠-٥ ٠٠٠للوافدين اجلدد يف قوة العمل الريفية اليت تبلغ بني 

هل ميكن زيادة معدل النمو الزراعي من خالل االستثمارات اخلاصة مبا يؤدي            . حامسة على صعيد السياسة العامة    
للتسويق حملياً وتصديرياً؟ هل ستنتقل أعداد أكرب من األشخاص إىل املناطق            إىل زيـادة إنـتاج الفوائض القابلة      

احلضرية حبثاً عن العمل؟ وأخرياً هل ميكن للقطاع غري الزراعي أن ينمو بسرعة كافية الستيعاب أعداد كبرية من                  
 ؟)٣٢١(األشخاص يف العمالة املنتجة

  تكافؤ فرص العمل-٨

وتقضي . )٣٢٢(مالة إال إذا كان مطلوباً بالتحديد بسبب طبيعة أعمال بعينهاحيظر التمييز ألي سبب يف الع -٦١٠
 من قانون العمل بأنه جيب على الوكالة صاحبة العمل أن تتخذ تدابري للتغلب على املمارسات                ١٨-١١املـادة   

التدريب واحلصول   التمييزية أو املفاهيم التمييزية اليت قد ُتعرقل تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة للحصول على             
 .على العمل ويف أحكام وشروط العمل

ومكتب مستشار رئيس الوزراء املعين حبقوق اإلنسان وتعزيز املساواة، الذي أنشئ لتعميم مراعاة املساواة  -٦١١
 ليشيت، يقدِّم املشورة إىل رئيس الوزراء والوزارات احلكومية من -بـني اجلنسني يف كل جوانب احلياة يف تيمور         

 .جل كفالة تكافؤ الفرص يف العمالةأ

ورغم أن احلكومة ال تتبع سياسة رمسية بشأن تشجيع املرأة على املنافسة مع الرجل لشغل الوظائف الشاغرة فإن                   -٦١٢
احلكومة تشّجع املرأة يف القطاعني احلكومي واخلاص، وتأخذ املرشحات للوظائف اعتباراً خاصاً وال سيما يف جماالت مثل               

 .)٣٢٣(، وهو جمال يتطلب مؤهالت أعلى وخربة أطول يف العمل من أجل ختفيف الالمساواة املتخلفة عن املاضياهلندسة

، رغم التبليغ عن بعض حاالت من هذا        )٣٢٤( ليشيت -وُيحظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل يف تيمور          -٦١٣
مومة؛ وضمان محاية خاصة لكل      من الدستور على تكرمي ومحاية األ      ٣٩ من املادة    ٤وتنص الفقرة   . )٣٢٥(القبـيل 

                                                      

 .`٦`، ص ٢٠٠٥أبريل /، نيسان١ اجمللد -نظرة عامة على الربامج االستثمارية :  ليشيت-تيمور  )٣٢١( 

 . من القانون األساسي للخدمة املدنية٨عمل، والقسم  من قانون ال٥-١١ و٤-٩ و٢املواد  )٣٢٢( 

 .وثيقة مقّدمة من مكتب تعزيز املساواة )٣٢٣( 

 .ه  من قانون العمل-٢-٣٥املادة  )٣٢٤( 

 .وثيقة مقدمة من مكتب تعزيز املساواة )٣٢٥( 
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النساء أثناء فترة احلمل وبعد الوضع؛ ومتّتع املرأة العاملة باحلق يف إعفائها من الذهاب إىل مكان العمل طوال فترة 
 .كافية قبل الوضع وبعده دون خسارة يف األجر أو يف أي مزايا أخرى وفقاً للقانون

على منح إجازة أمومة ملدة اثين عشر أسبوعاً بثلثي األجر            من قانون العمل أيضاً    ١٠-١١وينص القسم    -٦١٤
لـلمرأة واحلق يف االحتفاظ بأقدميتها يف وظيفتها والعودة إىل هذه الوظيفة أو إعادهتا إىل وظيفة متساوية بنفس                  

 ضمانات تراكمية باالستحقاقات ١٦-١١ إىل ١١-١١وتتضمن األقسام من . معدل األجر يف هناية إجازة األمومة
ويرجى الرجوع إىل الوثيقة اخلاصة باتفاقية القضاء على التمييز ضد          . والدعم للحوامل واملرضعات من العامالت    

املـرأة لالطـالع على مزيد من املعلومات عن املرأة يف العمل وخاصة عند أثر هذا اإلطار التنظيمي يف املمارسة                    
 .العملية

بدعم كبري من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل          وقد بدأت وزارة العمل واإلدماج اجملتمعي،      -٦١٥
 الدولـية، بـرناجماً لتدريـب املهـارات لألعمـال املرحبة، ويهدف الربنامج إىل املسامهة يف احلد من الفقر يف                    

  ليشيت وتسهيل النمو االقتصادي بتقليل مستوى البطالة والعمالة الناقصة عن طريق بناء قدرات وطنية              -تـيمور   
ويسعى هذا الربنامج أيضاً إىل تعزيز نظام ال مركزي         . لتطبيق نظام للتدريب على مهارات العمل حسب الطلب       

ويف حني أن هذا الربنامج ليس موجَّهاً إىل املرأة . ومرن من التدريب كتدبري مرحلي مع تطور سوق العمل الرمسي 
م املساواة يف العمالة، مبادرات حمددة إلنشاء مزيد        وحدها فإنه يشمل، باعتبار أنه برنامج ُوِضع للتغلب على عد         

من الفرص أمام املرأة لكي تتنافس يف سوق العمل وللقيام بأعمال واضحة من تتبع املشاركة اإلنسانية من جتزئة                  
يب البيانات اجلنسانية يف املستقبل يف شعبة العمالة وتطوير املهارات يف مراكز العمالة يف املقاطعات وتوفري التدر               

 .للمرأة الباحثة عن العمل

  التحديات يف جمال العمالة-٩

يف قطاع العمالة بصفة عامة زادت البطالة منذ االستقالل ومن املنتظر أن تنمو مشاركة سوق العمل منواً               -٦١٦
 .كبرياً يف السنوات العشر القادمة

يمية أو التقنية كقلة رأس املال الالزم       وهـناك عدة أسباب لزيادة البطالة تشمل االفتقار إىل اخلربة التعل           -٦١٧
. ومنذ االستقالل زادت الفرص املتاحة أمام البنات واألوالد لاللتحاق بالتعليم الرمسي    . )٣٢٦(لتولـيد فرص العمل   

ومع ذلك فإن كثرياً من الذين استكملوا تعليمهم الثانوي ليسوا مؤهلني من الناحية التقنية للدخول يف سوق العمل 
وتقل الفرص يف العمالة أيضاً بسبب القدرة احملدودة لتوليد العمل . املوارد للوصول إىل التعليم العايل   وليس لديهم   

ومل جتد شركات األعمال األجنبية حىت      . يف القطـاع العام واالخنفاض احلايل يف مستويات االستثمارات التجارية         
لبنية األساسية وعدم وجود إطار تنظيمي كاٍف        ليشيت بسبب االفتقار إىل ا     -اآلن حافـزاً لالسـتثمار يف تيمور        

وتشعر جهات األعمال األجنبية أيضاً بالقلق من عدم وجود مهارات يف سوق العمل؛ ويف              . لضـمان االستثمار  
الوقـت نفسه تفتقر جهات األعمال احمللية إىل رأس املال لالستثمار يف اجملاالت اليت تنطوي على إمكانات توليد                  

                                                      

 .البيانات اجملّمعة عن القطاعات والوثيقة املقدمة من وزارة العمل والتضامن )٣٢٦( 
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 ليشيت مقارنة جبرياهنا اآلسيويني ميثّل عامالً آخر يثّبط عن -رتفاع تكاليف العمالة يف تيمور   وا. )٣٢٧(فرص العمل 
 .إنشاء األعمال التجارية يف البلد

ويف مواجهـة هـذه التحديات اختذت احلكومة عدة خطوات حيوية، بعضها تشريعي وبعضها إداري،                -٦١٨
جيري يف الوقت احلاضر صياغة عدة تشريعات تشمل قوانني         و.  ليشيت -لتحسـني نظام العمالة اجلاري يف تيمور        

مبراسـيم بشـأن التدريـب املهـين وتسجيل العمال والبطالة وإصدار شهادات مراكز التدريب املهين والعمال                 
 .ومن املتوقع أن تكون هذه التشريعات جاهزة قريباً لعرضها على جملس الوزراء. املهاجرين

 مركز تدريب، منها عشرة مراكز فقط مؤهلة، متلك احلكومة          ٥١احلاضر   ويعمـل يف الـبلد يف الوقت       -٦١٩
ومن األمور احلامسة أن تقوم احلكومة بتوحيد معايري مراكز التدريب وحتسني ومراقبة نوعية التدريب . مركزين منها

ستساعد أيضاً على   وعملية توحيد املعايري وإصدار الشهادات اخلاصة بالتدريب املهين والفين          . الذي تقدمه املراكز  
الـتخلص من املفاهيم اخلاطئة بأن التعليم الرمسي يتفوق على التدريب املهين، حيث ظل هذا التدريب املهين غري                  

 .رمسي إىل حٍد كبري حىت اآلن

وإىل جانب التدخالت التشريعية وتطوير املهارات تعمل احلكومة أيضاً على تقييم سوق العمل وتشجيع               -٦٢٠
ويشمل تقييم سوق العمل تعيني فرص العمالة، حملياً ويف اخلارج على السواء، وتوزيع             . رية جداً املشـاريع الصغ  

وقد توصلت احلكومة إىل اتفاق مع شركة       . الباحثني عن العمل الذين تتوفر فيهم املتطلبات الالزمة هلذه األعمال         
إىل كوريا اجلنوبية، وقد سافر كثري منهم  من العمال التيموريني الشرقيني ٢٠٠من كوريا اجلنوبية إلرسال حوايل 

وتواصل وزارة العمل واإلدماج اجملتمعي وضع سلسلة من االتفاقات املشاهبة مع حكومات ماليزيا والصني . بالفعل
ويركّز تشجيع املشاريع الصغرية جداً على      . وماكـاو إلرسـال التيموريني الشرقيني للعمل يف خمتلف القطاعات         

 . البيوت وخاصة يف جماالت مثل جتهيز األغذيةالعمالة الذاتية يف

وأنشأت وزارة العمل واإلدماج اجملتمعي أيضاً أربعة مراكز للعمالة من أجل تسهيل عملها يف كل أحناء                 -٦٢١
ويدير كل مركز اثنان من املوظفني يعمالن يف        . وتقوم هذه املراكز يف أوكوسي وماليانا وديلي وباوكاو       . الـبلد 

 .فرص املرأة يف العمالة والتدريب ألغراض التنمية االقتصاديةتعزيز تكافؤ 

واعـترافاً باألمهـية الكـبرية لنمو االقتصاد يف توليد فرص عمل جديدة بدأت احلكومة مشروعاً كبرياً                  -٦٢٢
ص وسيكون ذلك عنصراً حمورياً يف توليد فر      . لتحسـني البيئة التمكينية الالزمة لالستثمار اخلاص احمللي والدويل        

 .عمالة ُمنتجة للوافدين اجلدد الذين ينضمون إىل قوة العمل

 )٣٢٨( التعليم-١٠

 : من الدستور احلق يف التعليم وتنص على ما يلي٥٩ُتكرِّس املادة  -٦٢٣

                                                      

 .ة املقدمة من وزارة العمل والتضامنالوثيق )٣٢٧( 

 ).٢٠٠٦أبريل /نيسان(برنامج االستثمار القطاعي يف التعليم والتدريب، :  ليشيت-تيمور  )٣٢٨( 
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تعترف الدولة حبق كل مواطن يف التعليم والثقافة وتضمن هذا احلق، ويتعني عليها أن تعزز إنشاء  !
 شامل واإللزامي حبيث يكون جماناً وفقاً لقدرهتا وامتثاالً للقانون؛نظام عام للتعليم األساسي ال

 لكل شخص احلق يف فرصة متساوية يف التعليم والتدريب املهين؛ !

 تعترف الدولة بالتعليم اخلاص والتعاوين وتشرف عليه؛ !

ينبغي أن تكفل الدولة وصول كل مواطن، حسب قدراته، إىل أعلى مستويات التعليم والبحث               !
 مي واإلبداع الفين؛العل

لكل شخص احلق يف التمتع بالثقافة واإلبداع الثقايف ويقع على كل شخص واجب احلفاظ على                !
 .التراث الثقايف ومحايته واحترام قيمته

 أصبح النظام التعليمي يف حالة فوضى وعلى ١٩٩٩وبعد أحداث العنف اليت نشأت عن االستفتاء يف عام  -٦٢٤
 يف املائة من املدارس واملرافق التعليمية، مبا يف ذلك كل األثاث      ٩٠ت أو اختفت حوايل     فقد حتطم . وشك االهنيار 

 يف املائة من املعلمني ٨٠ يف املائة من املدرسني يف التعليم األّويل و٢٠وغادر البالد حوايل    . واملواد التعليمية تقريباً  
كل املديرين التعليميني تقريباً الذين كانوا غري       ومشل ذلك   . يف التعلـيم بعـد األّويل معظمهم من غري التيموريني         

 .تيموريني

.  هو إعادة بناء النظام التعليمي وإعادة األطفال إىل املدارس         ١٩٩٩وكان التحدي الفوري بعد أحداث       -٦٢٥
وأصبح النظام التعليمي يسري اآلن مبستوى تشغيلي أساسي واستطاعت . وقد حدث تقّدم هائل على هاتني اجلبهتني

 يف مجيع مستويات السلم التعليمي، مع زيادة كبرية ٢٠٠٠كومة أن تنفّذ حوايل ست سنوات دراسية منذ عام احل
ودخلت العملية التعليمية مرحلة طبيعية بالنسبة ألكثر من ثالثة أرباع األطفال يف سن             . يف االلـتحاق باملدارس   

هو الزيادة اهلائلة يف التحاق الفقراء والبنات       وكان اإلجناز األكرب    .  طفل ٢٨٥ ٠٠٠املـدارس يف البلد وعددهم      
وهناك قرابة شخص فقري واحد من كل اثنني . ومع ذلك تظل الصالت قوية بني الفقر والتعليم. واألطفال الريفيني

يف أي أسرة معيشية إذا كان رئيس هذه األسرة مل يستكمل تعليمه األّويل، مقارنة بأقل من شخص واحد بني كل 
 .إذا كان رئيس األسرة قد أمت تعليمه الثانوي املتقدم على األقلسبعة أشخاص 

وبعد النجاح يف التغلب على حالة الطوارئ تركِّز احلكومة اآلن على التحديات اإلمنائية األطول أجالً يف                 -٦٢٦
 .جمايل التعليم والتدريب، وهي حتديات كثرية

 ميون، ورغم التقدم اهلائل يف السنوات األربع املاضية         ليشيت أ  -وقرابة نصف السكان البالغني يف تيمور        -٦٢٧
 .ال تزال أعداد كبرية من األطفال بدون فرص للوصول إىل التعليم األساسي أو التعليم اجليد

ويف الوقت احلاضر ال يوجد أساس قانوين لقطاع التعليم، رغم أن احلكومة قد اقترحت جمموعة هامة من    -٦٢٨
 .ات القائمةالقوانني ملعاجلة الفجو

 :وتشمل الصعوبات على مستوى السياسة العامة والصعوبات العملية يف قطاع التعليم ما يلي -٦٢٩
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 االفتقار إىل فرص الوصول إىل التعليم؛ !

 ؛) يف املائة٢٥-٢٠(ومعدالت الرسوب ) )٣٢٩( يف املائة١٠(ارتفاع معدل التسرُّب من املدرسة  !

 سوء نوعية التعليم؛ !

 خاص املؤهلني يف جمال التدريس؛االفتقار إىل األش !

 عدم توفّر املواد واملوارد املدرسية؛ !

 حتديات االنتقال إىل اللغة الربتغالية يف املدارس؛ !

 إعطاء األولوية للتعليم يف املستويات األعلى لألوالد مقارنة بالبنات؛ !

 .ضعف هيكل إدارة التعليم !

بسبب بعد املسافات إىل املدارس وعدم توفّر وسائل االنتقال         والنفاذ إىل التعليم صعب يف املناطق الريفية         -٦٣٠
. وتشري التقارير احمللية أيضاً إىل أن بعض املدارس باهظة التكلفة وخاصة بالنسبة لألسر الفقرية جداً. أمام األطفال

ومة بدون  وحـىت عهد قريب جداً كان يتم جباية رسوم مدرسية غري منظمة يف املدارس األولية اليت تديرها احلك                 
وكان عدم تنظيم رسوم املدارس وتأثري ارتفاعها الباهظ على فرص الوصول           . إعفاء األطفال نزالء مالجئ األيتام    

 .إىل التعليم قضية هامة من القضايا اليت هتتم هبا احلكومة

ت اآلن  اليت أصبح ( أصدرت وزارة التعليم والثقافة والشباب والرياضة        ٢٠٠٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين   -٦٣١
 :منشوراً حملاولة توحيد الرسوم املدرسية يف كل أحناء البلد حسب مستوى املدرسة) وزارة التعليم والثقافة

  دوالر واحد من دوالرات الواليات املتحدة شهرياً؛-املدارس األولية  !

  دوالر ونصف من دوالرات الواليات املتحدة شهرياً؛-املرحلة ما قبل الثانوية  !

 . دوالران من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية شهرياً-ثانوية املرحلة ال !

 توقفت مؤقتاً الرسوم املدرسية يف مجيع مستويات املدارس يف مقاطعة ديلي            ٢٠٠٥وبعد ذلك ومنذ عام      -٦٣٢
ف عن  وبعد ذلك تقرر االستمرار يف التوق     . )٣٣٠(ويف مجـيع املدارس االبتدائية يف املقاطعات االثين عشرة الباقية         

ومن املتوقع أن يؤثر ذلك كثرياً يف تعزيز .  على األقل٢٠٠٦/٢٠٠٧حتصيل هذه الرسوم حىت هناية السنة الدراسية 
 . ليشيت-االلتحاق باملدارس يف تيمور 

                                                      

 .١٧، ص ٢٠٠٥ ليشيت، -اليونيسيف يف تيمور  )٣٢٩( 

 .٢٠٠٦فرباير / شباط٩، املؤرخ يف GMEC/2006/10منشور وزارة التعليم والثقافة رقم  )٣٣٠( 
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، يضع عائقاً )٣٣١(واخنفاض مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة، الذي ميثل تركة ثقيلة من االستعمار الربتغايل -٦٣٣
. وأساس القياس هو القدرة على القراءة والكتابة      . خر أمام سرعة جهود إصالح املستويات التعليمية السيئة       هاماً آ 

 يف  ٤٩,٩ سنة على األقل نسبة      ١٥ معدل معرفة القراءة والكتابة لألشخاص من سن         ٢٠٠٤وحـّدد تعداد عام     
 سنة ٥٤-٤٥ يف املائة يف سن ٢٤سنة، و ٤٤-٣٥ يف املائة يف سن ٤١(املائة، واخنفض هذا املعدل مع تقّدم السن 

واإلناث أقل معرفة بالقراءة والكتابة من الذكور ويصل االختالف إىل         ).  سنة فأكثر  ٥٥ يف املائة فقط يف سن       ٧و
وينخفض معدل معرفة القراءة والكتابة أيضاً يف املناطق الريفية ومناطق          . أقصاه اعتباراً من سن ثالثني سنة فأكثر      

 األسر املعيشية األكثر فقراً وتشكل األمية الواسعة، اليت تنتشر أساساً يف املناطق الريفية، حتديات               املرتفعات وبني 
 .كربى للربامج اليت هتدف إىل احلد من الفقر وتنمية املهارات بني قوة العمل

 يف  ٢٠(رسوب  ومن العوامل اليت تقّوض كفاءة التعليم التأخر يف االلتحاق باملدرسة وارتفاع معدالت ال             -٦٣٤
وحتّدد احلكومة السنوات التسعة األوىل من التعليم . والغياب بني املدرسني والطلبة)  يف املائة١٠(واالنقطاع ) املائة

ومع افتراض أن االلتحاق باملدرسة يبدأ . يف املدرسة، وجتمع املرحلتني األولية واإلعدادية لتشكال التعليم األساسي  
وإذا أخذنا يف االعتبار .  سنة١٥ أن الطفل سيظل يف التعليم األساسي حىت يبلغ      يف سـن السادسة فإن ذلك يعين      

ارتفاع معدل االلتحاق املتأخر باملدرسة وارتفاع مستويات الرسوب واالنقطاع فإن هذه الصورة ال تصبح عملية               
ملائة من األطفال يبلغون     يف ا  ٥٠وإذا أخذنا مجيع العوامل يف االعتبار فإنه يبدو أن أقل من            . باملـرة يف الواقـع    

 . )٣٣٢(ويستكملون الفصل الدراسي السادس

وتوضح نتائج اختبارات التحصيل أن نوعية      . ومـن الضـروري أيضاً إدخال حتسينات يف نوعية التعليم          -٦٣٥
واخنفضت نسبة الطلبة إىل املدرسني ولكنها ظلت عالية . )٣٣٣(التعليم األّويل منخفضة وخاصة يف جمال الرياضيات    

ويتزايد إدخال اللغة   . باينـت مؤهالت املدرسني وهناك نقص يف معرفة اللغة الرمسية للتدريس وهي الربتغالية            وت
 وتصاعد إدخاهلا تدرجيياً سنة     ٢٠٠٠ يف عام    ٢ و ١وبدأ إدخاهلا يف الصفني     . الربتغالية تدرجيياً يف النظام املدرسي    

ويف املراحل اليت مت فيها     . ٢٠٠٣/٢٠٠٤لسنة الدراسية   بعد سنة منذ ذلك احلني فوصلت إىل السنة اخلامسة يف ا          
وتوجد . ومع ذلك ال توجد كتب برتغالية كافية لتحل حملها. إدخال اللغة الربتغالية مت سحب الكتب اإلندونيسية

صـعوبات أيضاً يف فهم اللغة سواء للمدرسني أو الطلبة رغم السماح للمدرسني باستخدام اللغة التيتونية لشرح                 
 .وس لألطفالالدر

                                                      

 يف املائة من السكان أميني، مع وجود قرابة         ٩٠ كان حوايل    ١٩٧٤هناية االستعمار الربتغايل يف عام      مـع    )٣٣١( 
 طفـل فقط يف املدارس األولية، ومل تكن هناك سوى مدرستان اثنتان يف املستوى اإلعدادي، وكان التعليم جيري                   ٢٦٠ ٠٠٠

 كان التعليم جيري بلغة الباهاسا اإلندونيسية وبلغ االلتحاق     )١٩٩٩-١٩٧٥(وأثناء االحتالل اإلندونيسي    . باللغـة الـربتغالية   
، وتضاعف عدد األطفال    ) يف املائة  ٩٩مقارنة باملتوسط الوطين اإلندونيسي البالغ      ( يف املائة    ٧٤الصايف باملدارس األّولية حوايل     

التوسع يف أعداد املدارس وحتسني     (نوي  مع منو التعليم الثا   )  طفل ١٣٠ ٠٠٠ قرابة   ١٩٨٦حيث بلغ حبلول    (يف املدارس األّولية    
 .حىت وإن كان ذلك ببطء أكرب ومع ارتفاع معدالت الرسوب واخنفاض الكفاءة) إمكانيات الوصول إىل التعليم

 .١٤، ص )٢٠٠٦أبريل /نيسان(برنامج االستثمار القطاعي يف التعليم والتدريب، :  ليشيت-تيمور  )٣٣٢( 

 ٢٢" خلق الظروف للنمو املستدام واحلد من الفقر      : تيجية البنك يف املساعدة   استرا"البنك الدويل،   : انظـر  )٣٣٣( 
 .٥٩، الفقرة ٣٤، ص ٢٠٠٥يونيه /حزيران
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وأنشئت احتادات اآلباء واملدرسني وُوضَعت برامج للتدريب على اإلدارة يف املدرسة وذلك لتعزيز نوعية               -٦٣٦
وذكر تقييم هلذا املشروع أن املدارس اليت اعتنقت هذا النموذج تعطي نتائج تدريسية حمّسنة للطلبة كما                . التعليم

ورغم هذه اخلطوات اإلجيابية لتحسني نوعية التعليم ال تزال احلاجة  )٣٣٤(يةتؤدي إىل زيادة التزامات اجملتمعات احملل
قائمة إىل هيئات تدريس أقوى تتألف من مدرسني أفضل تعليماً ومعتَمدين بشكل رمسي وموزعني توزيعاً جغرافياً 

واد التعليم ويف وتزداد هذه املشاكل سوءاً بسبب العيوب اخلطرية يف توصيل م. أوسع، مع حتسني مهارات التدريس
مـرافق املدارس، وال ميكن معاجلة هذه املشاكل إال باستمرار عمليات إعادة التأهيل ورفع املستوى وبناء مدارس         

. إضـافية وجتهيز أعداد أكرب من أماكن الطلبة ووضع مواد تعليمية حمّسنة إىل حٍد كبري وإنشاء مكتبات ومعامل                 
 .تعلقة هبذه األنشطةوترد أدناه تفاصيل اقتراحات احلكومة امل

 ليشيت اختالل ضئيل يف التعليم      -واالخـتالل يف الـتوازن بني اجلنسني يف املشاركة التعليمية يف تيمور              -٦٣٧
ويف املستويات األعلى من اهليكل     . )٣٣٥(األّويل، حيث ُتقدَّر مشاركة األوالد والبنات حبوايل النصف لكل منهما         

ويف برامج حمو أمية الكبار لوحظ أيضاً أن معدل مشاركة          . فاضاً حاداً التعلـيمي تـنخفض مشاركة الفتيات اخن      
النسـاء أقـل مـن مشـاركة الذكور بكثري، رغم اجلهود الواعية ملنظمي الربنامج الستهداف مزيد من النساء                   

 .املشاركات ملعاجلة ارتفاع معدالت األمية بني النساء

شاركة املدرسية بني اإلناث، ومعظمها عوامل اجتماعية       ويساهم عدد من العوامل يف اخنفاض معدالت امل        -٦٣٨
ولكن هذه النقطة . )٣٣٦(ثقافية بطابعها، مثل النظرة التقليدية والعتيقة للغاية لدور املرأة والفتاة يف األسرة واجملتمع

 :)٣٣٧(األخرية ليست هنائية، كما يتضح من تقرير أخري لليونيسيف تبّين فيه ما يلي

كثري حيث واجه األوالد يف حاالت أكثر عدداً من البنات رفض آبائهم السماح وكـان هناك اختالف    "
 ليشيت إن   -ومل تكن هذه النتيجة متوقعة ألن الناس كثرياً ما تقول يف تيمور             . هلم بالذهاب إىل املدرسة   

 ".البنات ال ُيسمح هلن بالذهاب إىل املدرسة يف حاالت أكثر من األوالد

 يف املائة سنوياً أو أكثر نتيجة معدل اخلصوبة املرتفع جداً سيستمر الضغط على ٣سبة ومع منو السكان بن -٦٣٩
وتستدعي هذه التحديات جمتمعة صياغة وتنفيذ استراتيجية تعليمية        . النظام التعليمي ملدة عقد من الزمان أو أكثر       

منائية هلذه األمة اجلديدة وتوضح     واحلد من الفقر عامل حموري يف االستراتيجية اإل       . تعـرب عن رؤية للجيل التايل     
وحتسني احلالة  . الـتجربة الدولـية بصورة بارزة أن حتسني التعليم عنصر حموري يف استراتيجيات احلد من الفقر               

                                                      

  يف  اليونيسيفمكتب  (، حماضرة قُدِّمت إىل     "٢٠٠٥يونيه  / مدرسة صديقة، حزيران   ١٠٠تقريـر تقيـيم     " )٣٣٤( 
ستنتاجات الرئيسية يف هذا التقييم يتعلق بعدم كفاية إدماج         ومن املفهوم أن أحد اال    ). ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١ ليشيت،   -تـيمور   

 .مبادئ اتفاقية حقوق الطفل يف مواد تدريبية ملدرسي املدارس األّولية

 .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٩وثيقة اليونيسيف،  )٣٣٥( 

 .١٣ص ، ٢٠٠٥أبريل /برنامج االستثمار القطاعي يف التعليم والتدريب، نيسان:  ليشيت-تيمور  )٣٣٦( 

 .٤٧، ٤٥، ص ٢٠٠٥ ليشيت، -اليونيسيف يف تيمور  )٣٣٧( 
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 ليشيت ميثل لذلك أولوية عالية جداً من أولويات احلكومة إىل جانب حتسني الرعاية              -التعليمـية لشـعب تيمور      
 .الصحية وخلق فرص العمل

وسيستمر يف األجل املتوسط إعطاء أقصى درجات األولوية للتعليم األّويل خاصة وللمدارس اإلعدادية يف     -٦٤٠
ومن جماالت االهتمام اخلاص . إطار اهلدف األطول أجالً لتوفري السنوات التسع من التعليم األساسي لكل األطفال

  طفل تراوح أعمارهم بني ست سنوات       ٨٧ ٠٠٠يف األجـل املتوسط حتسني الوصول إىل التعليم األساسي أمام           
 سـنة وال يزالون خارج نظام املدارس، مع حتسني نوعية التعليم عن طريق تدريب املدرسني وتطوير املنهج                  ١٤و

 .الدراسي وحتسني املواد التعليمية والربامج املتصلة وحتسني الكفاءة الداخلية

 إطار السياسة التعليمية العامة

 :ئيسية لنظام التعليم الرمسي كما ترد يف خطة التنمية الوطنية هياألهداف الر -٦٤١

 تسهيل الوصول إىل التعليم أمام اجلميع وإنشاء مدرسة أّولية واحدة على األقل يف كل قرية؛ !

 حتسني نوعية التدريس والتعلُّم؛ !

 رفع معدالت إكمال الدراسة واالستمرار فيها؛ !

 ب التقين حبيث يكون متصالً بظروف واحتياجات       تطويـر املـنهج املدرسي وخاصة يف التدري        !
  ليشيت؛-تيمور 

 .إعادة إدخال اللغة الربتغالية واللغة التيتومية يف املدارس !

ويسترشـد تطويـر القطاع التعليمي لتحقيق هذه األهداف باملبادئ األساسية للتعليم باعتباره حقاً من                -٦٤٢
يع اجملموعات املهّمشة مبا فيها البنات والفقراء من اجملتمعات         احلقوق؛ وبتحقيق اإلنصاف وفرص الوصول أمام مج      

الريفـية واإلثنـية؛ وحتقيق اجلودة واألمهية لكفالة تطوير الشخص املتوازن من النواحي االقتصادية واالجتماعية               
واحلكومة . ءلةوالثقافـية واألخالقية والسياسية والروحية؛ وحتقيق الكفاءة والفعالية؛ واملشاركة والشفافية واملسا          

 ليشيت،  -ملتزمة بكفالة توفري التعليم األساسي اجليد مبعايري دولية لكل األطفال املقيمني بصفة قانونية يف تيمور                
 .بغض النظر عن احلالة االقتصادية أو نوع اجلنس أو الدين أو األصل اإلثين أو املوقع اجلغرايف

 لتوضيح اخلطوات العملية للوفاء بأهداف خطة التنمية ٢٠٠٤يف  وقد ُوِضَع إطار للسياسة التعليمية العامة -٦٤٣
) الذي ُيعّرف باعتباره السنوات التسع األوىل من التعليم املدرسي        (وتشمل أولويات التعليم األساسي،     . الوطنـية 

 :اليت ُوضَعت يف هذا اإلطار ما يلي

 حيظى التعليم األّويل بأعلى درجات األولوية يف توزيع املوارد؛ !

 متشياً مع األهداف    - اعتباراً من سن السادسة      -وفـري التعلـيم األّويل بنوعية جيدة للجميع         ت !
اإلمنائية لأللفية واتفاقية حقوق الطفل ومقتضيات الدستور، ومن أجل كفالة متكن مجيع األطفال 

  من استكمال املنهج الدراسي الكامل للتعليم األّويل؛٢٠١٥حبلول عام 
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لوية من ناحية املوارد للتعليم ما قبل املدرسة مع اجلمع يف املرحلة األوىل بني              إعطاء ثاين أعلى أو    !
والتركيز على تدريب املدرس وتطوير النماذج األوىل من مواد (الرسوم وزيادة التمويل العمومي 

 ؛)التدريب

التعلـيم يف مـرحلة الطفولـة األوىل كتدبري رئيسي لتخفيض معدالت االنقطاع عن الدراسة                !
ولكن يف ضوء التسليم بأن موارد الدولة حمدودة سيتم الترويج          . سـوب يف املدارس األّولية    والر

هلـذا اهلدف كنشاط جمتمعي يتم متويله من القطاع اخلاص بدعم من الدولة لتدريب املدرسني               
 .وصياغة النماذج األوىل من مواد التدريس وإنشاء البيئة التمكينية إلطالق املبادرات اخلاصة

 :وبعد هذا االلتزام بالتعليم األساسي يشدد إطار السياسة التعليمية العامة على ما يلي -٦٤٤

التعلـيم الـثانوي واملرحلة الثالثة وخاصة التعليم التقين واملهين من خالل املؤسسات احلكومية               !
واخلاصـة عـلى السـواء، مع كفالة املساواة يف الوصول إىل التعليم حسب القدرات الفردية                

 جات التنمية الوطنية؛واحتيا

صـياغة سياسات وبرامج تعليمية فّعالة للتخطيط والتنفيذ، وخاصة صياغة منهج دراسي وطين              !
وسياسة لغوية على أساس اللغات الرمسية؛ وحتسني معايري املؤهالت والتدريب والتنمية الوظيفية            

) املدارس العامة واخلاصة   مبا يف ذلك  (ورفاه املدرسني؛ وحتديد معايري دنيا لتشغيل مجيع املدارس         
 مع إقامة آليات الرصد املصاحبة؛

تعبـئة وتنسـيق أدوار أصـحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا يف ذلك أصحاب املدارس اخلاصة                 !
ومشـاركة اآلبـاء واجملتمعات احمللية مع وجود إطار مصاحب من القواعد التنظيمية واحلوافز              

 .وتعزيز املشاركة واملشاورة والشفافية

. )٣٣٨(وجيري اآلن إعداد جمموعة من القوانني إىل جانب القوانني اجلاهزة فعالً لينظر فيها جملس الوزراء               -٦٤٥
 :وتشمل التشريعات املقترحة بشأن قطاع التعليم ما يلي

 القانون األساسي للتعليم؛ !

 القانون األساسي لوزارة التعليم والشباب والثقافة والرياضة؛ !

 املهين؛قانون التدريب والتعليم  !

 الئحة تنظيم مؤسسات املرحلة الثالثة من التعليم؛ !

 قانون أو ميثاق لوضع األساس القانوين للجامعة الوطنية وإنشائها يف املستقبل؛ !

                                                      

ومبجرد إقرار وثيقة السياسة    ... متـت كـتابة قانون التعليم األساسي والقانون األساسي لوزارة التعليم            " )٣٣٨( 
السياسة التعليمية يف    ":وزير التعليم ". التعليمـية الوطنـية يف جملس الوزراء سيتم تقدمي القوانني إىل جملس الوزراء وإىل الربملان              

 ).٢٠٠٥يونيه /ديلي، حزيران(، تعليق مقّدم إىل أسبوع ختطيط التعليم للجميع "تيمور الشرقية
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 .لوائح تنظم إنشاء وتشغيل املدارس غري احلكومية !

ص على األدوار وسيسـاعد إدخـال التشريعات واللوائح الالزمة للتعليم على تنظيم قطاع التعليم وسين        -٦٤٦
 .اخلاصة لكل من احلكومة والكنيسة واملنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية واآلباء يف إدارة العملية التعليمية

وقد مت فعالً إقرار    . وتتسـم جهـود صياغة منهج مدرسي وطين أيضاً بأمهية حمورية يف بناء نظام تعليمي جديد                -٦٤٧
 .وهو ما ميهد الطريق للتدرج يف تطبيق منهج جديد بقطاعي التعليم اإلعدادي والثانويوتنفيذ منهج املدارس األّولية، 

وتعترف احلكومة بأمهية معاجلة األبعاد اجلنسانية يف التطوير التعليمي وأدخلت عدداً من األهداف اإلمنائية  -٦٤٨
 .لأللفية لتعزيز املساواة بني اجلنسني

ة الثقافة بدراسة احلاجة إىل توجيه اهتمام دقيق لطبيعة ثقافة ولغة السكان            ومن الناحية الثقافية تقوم شعب     -٦٤٩
وبالتأكيد شهدت هذه املراحل األّولية من التطوير اعتماداً حتمياً على استعمال . األصليني يف إطار املنهج التعليمي

 ليشيت -كافياً عن اهلوية الثقافية لتيمور املواد التعليمية اخلارجية، وخاصة الكتب الدراسية، اليت قد ال تَعبِّر تعبرياً 
الفنون "وحىت يف هذه احلالة فإن املنهج اجلديد يؤكد على فائدة تدريس املواد األساسية مثل               . ولغـتها وقـيمها   

مـع إقامة الصلة باملوارد احمللية مثل الزعماء التقليديني ومدرسي املعتقدات           " الدراسـات البيئـية   "و" والـثقافة 
 .)٣٣٩(لعرفية لكي تتضمن املناهج الدراسية جانباً يتصل هبوية السكان األصليني وقيمهمواملمارسات ا

وعمومـاً سـوف يتبّين يف السنتني أو الثالث سنوات القادمة مدى جناح احلكومة يف تنفيذ إصالحات                  -٦٥٠
حول قدرة   وسوف تدور اإلصالحات املستدامة بالضرورة    . مسـتدامة يف القطـاع التعليمي وبناء القدرات فيه        

 .احلكومة على تسخري املوارد الكافية لتنفيذ جدول أعمال اإلصالح احلايل

 وإطـار السياسـة التعليمـية العامـة، مـثله مـثل مجيع القطاعات األخرى اليت تستهدفها التنمية يف              -٦٥١
تركيزاً كثيفاً على وقد تركّز اإلنفاق يف املاضي .  ليشيت، إطار طموح للغاية وينطوي على تكاليف كبرية-تيمور 

وخالل السنوات الست . إعادة تأهيل النظام التعليمي وعلى إعادة إنشاء خدمات التعليم األّويل يف كل أحناء البلد
.  يف املائة منها من املتربعني     ٦٠ مليون دوالر، جاء     ٢٩٧,٧املاضية بلغ جمموع اإلنفاق على قطاع التعليم الرمسي         

ـ       مليون دوالر سنوياً بسبب تكاليف إعادة ٤٠تقالل كان اإلنفاق يبلغ حوايل ويف السـنوات األوىل بعـد االس
ويف السنوات اخلمس   .  مليون دوالر تقريباً   ٣٦التأهيل؛ وبعد ذلك استقر اإلنفاق يف السنتني األخريتني على مبلغ           

التعليم الرمسي    سيبلغ جمموع اإلنفاق على قطاع     ٢٠٠٩/٢٠١٠ إىل السنة املالية     ٢٠٠٥/٢٠٠٦من السنة املالية    
 مليون ١٠٧ يف املائة من هذا املبلغ مبا يصل إىل ٤٨,٦وسيحظى التعليم األّويل حبوايل .  مليون دوالر٢٢٠حوايل 

 .)٣٤٠( يف املائة٢٨دوالر تقريباً، يف حني أن التعليم الثانوي سيخصص له حوايل 

                                                      

أكّـد تقييم أخري الحتادات اآلباء واملدرسني يف املدارس األّولية على الدور الذي يؤديه بعض اآلباء يف تعليم             )٣٣٩( 
هذه الوثيقة تبّين من املشاورات مع أطفال مدرسة تاسي تولو األّولية أن هؤالء األطفال              وأثناء إعداد   . املمارسات العرفية للطلبة  

 .يؤيدون باإلمجاع تعليم الثقافة التيمورية واملمارسات التقليدية يف إطار الربنامج املدرسي

 .٣٤ ، ص)٢٠٠٦أبريل /نيسان(برنامج االستثمار القطاعي يف التعليم والتدريب، :  ليشيت-تيمور  )٣٤٠( 
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ألّويل والثانوي، يثري حتدياً هائالً أمام      واحلصـول على التمويل للنظام التعليمي، وخاصة نظامي التعليم ا          -٦٥٢
وأي اخنفاض حاد بدون داٍع يف      . احلكومة نظراً لعدم التأكد من مستويات الدعم من املتربعني يف األجل املتوسط           

دعم املتربعني لتوفري املواد وتدريب املدرسني وغري ذلك من املصروفات اجلارية ميكن أن يضر بالتقّدم صوب حتقيق 
ويتطلب القطاع أيضاً ضمان    . املذكـورة أعاله يف جمال التعليم األساسي لألجلني املتوسط والطويل         األهـداف   

املساواة يف توزيع املوارد وذلك باالستمرار يف إيالء األولوية للتعليم األّويل وكفالة التمويل لتدابري تعزيز النوعية                
وسيتعّين سد الفجوة   . ويل التعليم األّويل والثانوي   ولذلك جيب معاجلة جمموعة من القضايا املتصلة بتم       . اجلـيدة 

وحتقيقاً . مبجموعة من التدابري تشمل متويالً جديداً من املتربعني وزيادة االهتمام بإدارة النفقات والرسوم املدرسية       
توفري التعليم  هلذه الغاية تدعو وزارة التعليم بشدة إىل احلصول على التزامات من املتربعني بتقدمي املوارد يف إطار                 

 .للجميع مع التركيز على قطاع التعليم األّويل

 )٣٤١( الزواج واحلياة األسرية-هاء

 "البيت"و" األسرة"تعريف 

الوحدة األساسية يف اجملتمع، والشرط الذي ال بد منه لنمو "ُيحدِّد الدستور التيموري مفهوم األسرة بأهنا  -٦٥٣
. )٣٤٣(لك أن كل شخص يتمتع باحلق يف إنشاء أسرة والعيش فيها           ويضيف الدستور كذ   .)٣٤٢("الفرد بشكل منسجم  

 ليشيت، ال ينص على أية تعريفات       -ومـع أن القـانون املدين اإلندونيسي، وهو القانون احلايل املطّبق يف تيمور              
وم قانونـية إضـافية لألسرة أو للبيت، إال أن القانون املرتقب صدوره بشأن العنف املرتيل يتوسع بالفعل يف مفه              

 :)٣٤٤(األسرة على النحو التايل، مع تعريف أفراد األسرة أو األشخاص املرتبطني بعالقة من األلفة بأهنم

 األزواج يف إطار الزواج املدين أو الديين أو العريف؛ !

 أي رجل وامرأة يعيشان معاً يف عالقة شبيهة بالزواج؛ !

 وضعهم يف النقطة السابقة إذا    األصول والفروع ألي من الزوجني أو كليهما، أو هؤالء املذكور          !
 كانوا مندجمني معاً يف نفس إطار االقتصاد واالعتماد األسري؛

                                                      

 :يغطي هذا اجلزء )٣٤١( 
  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٣املادة  �  
  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٦املادة  �  
  من اتفاقية حقوق الطفل٢٠ و١٨ و٥املواد  �  
  وأفراد أسرهمملهاجرين من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال ا٤٤املادة  �  

 .من الدستور) ١ (٣٩القسم  )٣٤٢( 

 .من الدستور) ٢ (٣٩القسم  )٣٤٣( 

 . من قانون العنف املرتيل املرتقب صدوره٤املادة  )٣٤٤( 
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أي شـخص آخر يف نفس إطار االقتصاد واالعتماد األسري، مبا يف ذلك هؤالء الذين يقومون                 !
 .بأشكال متواصلة أو ثانوية من العمل املرتيل

النص على  "ضافة إىل تدابري أخرى يف القانون حبيث يرد         وهـذا التعريف لألسرة هو الذي سُيفرض باإل        -٦٥٤
. )٣٤٥(" ليشيت -الضـمانات األساسية لسالمة األسرة باعتبارها الوحدة االجتماعية والثقافية األساسية يف تيمور             

 من ١٧ و١٦ من هذا القانون باالقتران مع املادتني ٥وميكـن قـراءة مبدأ وحدة األسرة كما هو حمّدد يف املادة       
ستور التيموري، حيث يعترب حجر األساس يف وحدة األسرة هو احترام حقوق اإلنسان األساسية مثل املساواة                الد

 .)٣٤٦(بني مجيع املواطنني أمام القانون

ويف اجملتمع التيموري التقليدي، تسكن وحدة األسرة األساسية املؤلفة من زوجني يرتبطان بعالقة الزوجية  -٦٥٥
وهذه الوحدة ترتبط تقريباً وبشكل دائم بعدد       ". البيت" يف مسكن واحد ُيعرف باسم       وأبـنائهما غري املتزوجني   

كبري من العالقات االجتماعية األخرى، وخاصة بالنسبة ألقارب األسرة القريبني أو األفراد الذين يشكلون عالقة               
لكن يالَحظ يف الغالب أن     و.  من ناحية األب أو أنثوياً من ناحية األم        اً، والذي قد يكون إما ذكوري     "النسـب "

ويرجع مجيع أعضاء النسب إىل سلف أو جد        . )٣٤٧( ليشيت تتسم بطابع النسب األبوي     -اجملـتمعات يف تـيمور      
وهم يشكلون جزءاً مما ُيعرف باسم جمموعة النسل أو جمموعة          . مشـترك ويديـنون بالوالء هلذا السلف أو اجلد        
وعادة ما يكون أكرب    . وات واآلباء وإخوهتم وأخواهتم واألجداد    الذريـة، واليت ميكن أن تتألف من اإلخوة واألخ        

 .)٣٤٨(الذكور سناً هو رأس هذه العائلة املوّسعة

 ليشيت، تنتمي واحدة أو أكثر من جمموعات النسل أو جمموعات الذرية إىل ما ُيعرف باسم                -ويف تيمور    -٦٥٦
ىل سلف أو جد مشَترك، على الرغم من أنه مل يعد وال يزال أعضاء هذا البيت املقدس ينتسبون إ". البيت املقدس"

ومتثّل البيوت املقدسة الكون بكامله وتضم املوروثات اليت تركها         . مـن املمكن تتبع جذور هذا السلف أو اجلد        
ووفقاً للتقاليد هناك اعتقاد بأن هذه متثل أعرق البيوت، حيث كان يعيش السلف األول، وبالتايل . أسالف األسرة

ويف أي قرية صغرية، يقع البيت املقدس يف املركز وحتيط . تربون يف مرتبة أعلى باملقارنة مع البيوت األخرىفإهنم يع
فعلى سبيل املثال، يقع بيت أكرب األبناء إىل جانب بيت األبوين، بينما يكون بيت . به بقية البيوت بترتيب األقدمية

ُتدرج املرأة غري املتزوجة كجزء من جمموعة النسل طاملا أنه ميكن ويف العادة . أصغر األبناء يف أبعد موقع عن املركز
 .)٣٤٩(ومبجرد زواجها، فإهنا تترك قرية األسرة لتلتحق بأسرة زوجها. تتبع نسبها من خالل خط النسب الذكوري

                                                      

 .من قانون العنف املرتيل املرتقب صدوره) ١ (٥املادة  )٣٤٥( 

 .من قانون العنف املرتيل املرتقب صدوره) ٢ (٥املادة  )٣٤٦( 

كر مقاطعة كوفاليما أثناء املشاورات باعتبارها أحد االستثناءات من هذه القاعدة لكون هذه املقاطعة              ورد ذ  )٣٤٧( 
 .تتسم يف غالبيتها بانتشار خط النسب األنثوي

 دراسة حالة ملشروع    -هياكل القوة التقليدية واحلكم احمللي يف تيمور الشرقية         : "صويف أوسبينا وتانيا هوهي    )٣٤٨( 
 .٢١، ص )٢٠٠١" (عيالتمكني اجملتم

 .٧، ص )١٩٩٩" (حملة خمتصرة عن دور القانون العريف يف تيمور الشرقية: "سوارس. ب. دايونيسيو س )٣٤٩( 
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اج ككيانني يف الكيان االجتماعي التيموري فهي أمر ال حيت        " البيت املقدس "و" البيت"أما أمهية كل من      -٦٥٧
فسواء من مركز عالقات الزواج أو من مركز القوة السياسية، يتعني على األسرة أن تأخذ               . إىل مزيد من التأكيد   

انظر الفقرات  (املختلفة، ومن مث ينشأ نظام بقواعد حمددة حتكم الزواج          " البيوت"يف احلسـبان كـل عالقة بني        
 ).الواردة أدناه

 ةدور القانون العريف يف العالقات األسري

وعلى املستوى احمللي، هناك تسلسل     . ختضـع العالقات األسرية ملزيج من القانون املدين والديين والعريف          -٦٥٨
وجيتهد . ُيتـبع، حيـث يأيت القانون التقليدي يف البداية، مث يليه تعاليم الكنيسة، مث يأيت يف النهاية القانون املدين            

 تفسري تعاليم الكنيسة الكاثوليكية بطريقة تتوافق مع املعتقدات         الـزعماء التقليديون، كلما كان ذلك ممكناً، يف       
كمـا يعتمد جناح هذا اخلليط من القوانني الدينية والعرفية إىل حد كبري على اجتاهات رجال الدين                 . التقلـيدية 

 نهم غالباً  ويبدي التيموريون احتراماً كبرياً للكنيسة وحيضرون القُدَّاسات الكنسية بشكل منتظم، ولك          . احمللـيني 
والواقع أن كثرياً من    . ما يفسرون كثرياً من تعاليم الكنيسة بطريقة تدّعم بدالً من أن تناقض معتقداهتم التقليدية             

 الـناس، وبالتأكـيد عـلى املسـتوى احملـلي، ال يؤمـنون بـأن معتقداهتم املسيحية تتناقض بأي شكل مع                     
 .)٣٥٠(ممارساهتم التقليدية

ومراسم الزواج اليت ُتعقَد يف . د أحد األمثلة اليت تتناقض فيها القوانني العرفية والدينيةإال أن الـزواج ُيعَ   -٦٥٩
وبالنظر إىل أمهية إجياد اخلصوبة من . الكنيسـة ُتقـَرن، بشكل دائم تقريباً، إذا مل ُيسَتَعض عنها، مبراسم تقليدية    

، لذا فإن الوفاء بااللتزامات الدينية      )اردة أدناه  انظر الفقرات الو   -املهر أو مثن العروس     (خالل تبادل سلع الزواج     
فتبادل السلع، والذي   . وحـده ال يكفي عادة للحفاظ على عالقات جيدة داخل األسرة أو داخل اجملتمع احمللي              

والتخلص من هذه   . يشـكل جـزءاً من مراسم الزواج التقليدية، هو أمر حيوي يف إنشاء نظام اجتماعي واسع               
 .واقع االستغناء عن أحد املقاصد املهمة للزواجاملراسم يعين يف ال

 تدريب املشرفني االجتماعيني األسريني

يوجـد يف الوقـت احلاضر ستة مشرفني اجتماعيني يعملون يف ديلي، وهم موظفون يف شعبة اخلدمات                  -٦٦٠
ني اإلضافيني الذين   االجتماعية بوزارة العمل وإعادة اإلدماج االجتماعي، باإلضافة إىل بعض املشرفني االجتماعي          

وليس لدى احلكومة علم بأي مشرفني اجتماعيني يعملون       . يعينون لفترات قصرية من ِقَبل املنظمات غري احلكومية       
وختتلف اختصاصات املشرفني االجتماعيني وتقسيم املهام فيما بينهم؛ إذ تشمل هذه االختصاصات . يف املقاطعات 

أما تدريب  . )٣٥١(جهون خماطر، والعدالة لألحداث، ومالجئ األيتام     العـنف ضـد األطفال، واألطفال الذين يوا       
املشرفني االجتماعيني واجملموعات املتخصصة الذين يتعاملون مع شؤون األسرة فهو حمدود بالنظر إىل القيود املالية  

كن العمل  والعملـية، وعدم القدرة على التحديد الواضح للمجموعات املهنية من املشرفني االجتماعيني الذين مي             
                                                      

 دراسة حالة ملشروع    -هياكل القوة التقليدية واحلكم احمللي يف تيمور الشرقية         : "صويف أوسبينا وتانيا هوهي    )٣٥٠( 
 .٨٠، ص )٢٠٠١ ("التمكني اجملتمعي

 .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٩، )اليونيسيف(ادة ملنظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة إف )٣٥١( 
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وعندما يتوافر تدريب لألفراد املشتغلني بأنشطة تتعلق بنوع ما من أنواع اخلدمات االجتماعية، فإن هذا             . معهـم 
وتتركز األنشطة على تشجيع    . التدريـب يـتعلق أساساً مبجاالت مثل الصحة والعدالة والعنف املقترن باجلنس           

جلنس، على ضرورة التدخل من جانبهم باعتبار أن هذا األمر  السلطات املناسبة، وخاصة يف حالة العنف املقترن با       
وعندما ال تتوافر املساعدة من املهنيني املدربني، أو حىت عندما ال ُتطلب هذه املساعدة، . ليس مسألة عائلية خالصة

فـإن رجـال الديـن احملليني هم الذين يدعون يف الغالب حلضور اجتماعات التوسط يف املنازعات، وخاصة يف                   
فعلى سبيل املثال، ُينظر إىل رجل الدين املسيحي يف احلاالت اليت يفكر فيها الزوجان يف               . املقاطعـات الفرعـية   

الطـالق على أنه شخص حمترم، ومن مث ُيطلب منه أن حيضر كشاهد على العملية أو إلبداء اقتراحاته بشأن احلل   
 .ولكن ليس الختاذ أية قرارات

  الزواج-١

 رية اختيار شريك الزوجيةاحلق يف الزواج وح

فوفقاً .  ليشيت ممارسة احلق يف اختيار شريك الزوجية-مـن الناحـية النظرية، ميكن لكل فرد يف تيمور            -٦٦١
يرتكز الزواج على املوافقة احلرة لألطراف وعلى شروط املساواة الكاملة          " من الدستور التيموري،     ٣-٣٩للمادة  

 ".نونيف احلقوق بني الزوجني، وفقاً للقا

املوافقة الطوعية  "وهذا املفهوم اخلاص حبرية اإلرادة يرد صرحياً كذلك يف القانون احلايل، والذي يتطلب               -٦٦٢
 ). من القانون املدين اإلندونيسي٢٨املادة  ("من الشخصني للدخول يف عالقة الزواج

.  من القانون املدين اإلندونيسي٤٩-٣١وهناك بعض احلاالت اليت ُيحظر فيها الزواج، كما حددهتا املواد  -٦٦٣
 :وتشمل هذه احلاالت، وال تقتصر على

الزواج بني األقارب املنحدرين من خط نسب واحد، سواء كانت القرابة عن والدة قانونية أو                !
 غري قانونية؛

 الزواج بني األخ وأخته؛ !

أو األخت أو حفيدة    الزواج بني العم أو اخلال أو عم أو خال أحد األبوين من جهة وبت األخ                 !
األخ أو األخـت مـن جهة أخرى، وكذلك الزواج بني العمة أو اخلالة أو عمة أو خالة أحد                   

 األبوين من جهة وابن األخ أو ابن األخت أو حفيد األخ أو حفيد األخت من جهة أخرى؛

 .اجلمع بني األختني !

 - األخ -من عالقة األب (املتوازي مع أبيه ويف القانون العريف، ال يستطيع الرجل الزواج من بنات عمه  -٦٦٤
وال جيوز زواج املرأة والرجل من إخوة أو أخوات شريك الزوجية . ، ألهنا تعترب أختاً له حبكم خط نسبه )البنـت 

ويف كثري من جمتمعات تيمور الشرقية، يعترب الزواج املفضل هو          . ألهنم حبكم الزواج يعتربون أخوة وأخوات لـه      
وهذا نظام معقّد يف الزواج يؤدي يف       . زواج بنت أخ األم، الذي هو يف الواقع زواج بنت اخلال          ما يعرف باسم    

 .العادة إىل تكوين شبكة اجتماعية واسعة من أسر عديدة
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 خطبة البنات

وعلى الرغم من زيادة أعداد الرجال . من الواضح أن القانون احلايل يتناقض مع بعض املمارسات التقليدية -٦٦٥
ء الذين خيتارون شريك الزوجية بإرادة حرة وبدافع احلب، إال أن هناك شواهد من املشاورات اليت جرت                 والنسا

فالزوج، إذا . )٣٥٢(عـلى املستوى اإلقليمي توحي بأن كثرياً من الفتيات ال يستطعن يف الواقع اختيار الزوج حبرية   
العمة أو اخلالة، أو اخلال، بتقدمي مهر أّويل وتقوم . اكـان ابن العمة على سبيل املثال، ختتاره عائلة البنت عند والدهت         

وُيعَترب هذا يف بعض    . )٣٥٣(إىل أسـرة املـرأة، ويتولون اإلنفاق عليها واالعتناء هبا حىت تبلغ سناً مناسباً للزواج              
وال تستطيع الفتاة التحلل من الوعد الذي أُعطي عند         . األحـيان أحـد أساليب احلفاظ على املهر داخل األسر         

مولدها، حىت إذا مل تكن متيل إىل الزوج املقصود أو حتبه؛ ألهنا إن فعلت ذلك جلبت العار على األسرة اليت يتعّين    
 .)٣٥٤(وتترسخ هذه القيم فيما بعد طوال فترة احلياة الزوجية للمرأة. عليها سداد املهر األساسي

 احلد األدىن لسن الزواج

 ١٨على أن احلد األدىن لسن الزواج هو        ) القانون املدين اإلندونيسي   من   ٢٩املادة  (ينص القانون احلايل     -٦٦٦
 ).٣٥املادة ( سنة للفتيات ولكن بشرط موافقة األبوين ١٥سنة للرجال و

) أي الزواج أو اخلطبة قبل بلوغ الثامنة عشر من العمر         (وُيعَتقد بشكل عام أن زواج األطفال وخطبتهم         -٦٦٧
اك تقارير يف املقاطعات عن حاالت زواج بني البنات الاليت تتراوح أعمارهن            وهن. )٣٥٥( ليشيت -حيدث يف تيمور    

ويف . وهذه يف الغالب زجيات يتم تقريرها مع أسرة معّينة قبل والدة شريك الزوجية            . )٣٥٦( سنة ١٤ و ١٣بـني   
 أو الثمن   حـاالت أخرى، ونتيجة للفقر املدِقع، تقوم األسر بترتيب زواج األطفال يف حماولة للحصول على املهر               

ودائماً ما يكون هؤالء األطفال غري . الذي ُيدفع للعروس، مع عدم إبالغ اخلاطبني احملتملني بالسن احلقيقي للطفل
ويبدو أن هذه املمارسات أكثر انتشاراً يف       . قـادرين على القراءة أو الكتابة كما أهنم مل يذهبوا إىل املدرسة أبداً            

 .املناطق الريفية عنها يف العاصمة

                                                      

نتائج من حلقات العمل اإلقليمية حول اإلبالغ واالندماج االجتماعي فيما يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع                )٣٥٢( 
 ).٢٠٠٥(أشكال التمييز ضد املرأة 

املقاطعات تفيد أن هذا هو احلال يف مقاطعات بوبونارو،         وردت تقاريـر مـن املشـاورات على مستوى           )٣٥٣( 
 .ومقاطعة هوبا الفرعية، وأكيوس، وماناتوتو

تسليط : العوائق اليت حتول دون مشاركة النساء بشكل فّعال يف برامج تعليم الكبار           "مؤسسـة أوكسـفام      )٣٥٤( 
 .١٧، ص )٢٠٠٤" (الضوء على العوامل االجتماعية والثقافية

 املعلومـات املـبلغة توجد هذه احلاالت، على سبيل املثال، يف مقاطعات ماليانا وأكيوس              عـلى حسـب      )٣٥٥( 
 .وإرمريا وماناتوتو

نـتائج املناقشات اجلماعية، حلقات العمل اإلقليمية لإلبالغ عن املعاهدات فيما يتعلق باتفاقية القضاء على                )٣٥٦( 
 .٢٠٠٥مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، 
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 تعدُّد الزوجات

). ٢٧املادة  (وُيحرِّم تعدد الزوجات    ) ٢٦املادة  (ال يعترف القانون املدين اإلندونيسي إال بالزواج املدين          -٦٦٨
ال يزال تعّدد الزوجات ميثل مشكلة،      ،  )٣٥٧(إال أنـه وكما تبّين من املشاورات اليت جرت على مستوى املقاطعات           

ومن الصعب التعّرف بشكل واقعي على حجم املشكلة نظراً     . ية يف مكافحته  عـلى الرغم من جهود الكنيسة الكاثوليك      
ومن املمارسات الشائعة أن يتزوج الرجل      . ألن نظـام السجالت املدنية ال يسمح إال بتسجيل اسم زوجة واحدة فقط            

وتعاين النساء يف    .)٣٥٨(امرأة واحدة يف الكنيسة الكاثوليكية، مث يتخذ زوجات إضافيات يف احتفاالت ومراسم تقليدية            
ذلك بشكل مباشر نظراً ألن األزواج أو الشركاء يقضون الوقت مع أسرهم األخرى، وال ينفقون عليهن إال قدراً 

 .وقد هجر بعض األزواج بيوت أسرهم ألن الزوجة األوىل مل تنجب أطفاالً. حمدوداً من املوارد املالية

 املساواة يف الزواج

ور التيموري ينص بوضوح على متتع الرجال والنساء بنفس احلقوق والواجبات           على الرغم من أن الدست     -٦٦٩
املساواة الكاملة يف احلقوق بني     " وأن الـزواج جيب أن يرتكز على         )٣٥٩(يف مجـيع جمـاالت احلـياة األسـرية        

 متنع النساء ، إال أن التفسريات التقليدية لألدوار واملسؤوليات املختلفة للرجال والنساء داخل األسرة)٣٦٠("الزوجني
 .بالفعل من التمتع الكامل حبقوقهن

ويف بعض املناطق، حيق للرجل املتزوج، على سبيل املثال، أن حيصل على قطعة أرض من أسرته باعتباره                  -٦٧٠
كما يعَترب  . أو جمموعة الذرية؛ على الرغم من أن هذا األمر ال مياِرس يف كل أحناء البالد              " خط النسب "عضواً يف   
وإذا . لذكور أعضاًء كذلك يف خط النسب ويتمتعون حبقوق احلصول على هذه األرض من خالل أبيهم      أبـناؤه ا  

استطاعت النساء غري املتزوجات إثبات نسبهن من خالل اخلط الذكوري، فإنه ميكن هلن أيضاً املطالبة بنصيب يف                 
إال أن األوضاع . ه اإلخوة الذكوراألرض، على الرغم من أهنن حيصلن على نصيب أصغر باملقارنة مع ما حيصل علي

فهنا تنشأ الصراعات بسبب الرتاعات . تتجه إىل التعقُّد إذا سعت النساء املتزوجات إىل االستفادة من أرض آبائهن
عـلى األرض والـيت تسوى عادة بوسائل تقليدية ُيحتمل أن تنطوي على تفضيل االستفادة من األرض بدالً من               

ر تفصيالً هلذه القضية يف الوثيقة احملددة املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز وترد مناقشة أكث. ملكيتها
 .ضد املرأة

 

                                                      

 ورات الـيت جـرت عـلى مسـتوى املقاطعات أن تعدد الزوجات ال يزال مياَرس يف      أوضـحت املشـا    )٣٥٧( 
فعلى سبيل املثال، مياَرس تعدد الزوجات يف مقاطعة إرمريا، اليت أبلغ املشاركون فيها عن عدد ما بعصمتهم                 .  ليشيت -تـيمور   

 .كنه ميارس يف أجزاء أخرى من البالدومن املفهوم أن تعدد الزوجات ال مياَرس يف مقاطعة إرمريا وحدها ول. من زوجات

 دراسة حالة عن -هياكل القوة التقليدية واحلكم احمللي يف تيمور الشرقية        : "صـويف أوسـبينا وتانيا هوهي      )٣٥٨( 
 .٨١، ص )٢٠٠١" (مشروع التمكني اجملتمعي

 . ليشيت- من دستور تيمور ١٧القسم  )٣٥٩( 

 . ليشيت- من دستور تيمور ٣٩القسم  )٣٦٠( 
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 الواجبات واملسؤوليات يف الزواج

بالـنظر إىل أن اجملـتمع التـيموري هو جمتمع ذكوري يف طبيعته، لذا ُيفَترض أن الرجال هم الفاعلون                    -٦٧١
ويف . وهم الذين يتخذون القرارات نيابة عن األسرة وحيددون النظام والقانون         الرئيسـيون يف مجـيع املفاوضات       

املقابل، يتوقع من املرأة التيمورية أن ترتل عند إرادة زوجها يف أغلب األمور، وال تتوىل دور صانع القرار الرئيسي 
 واألطفال، مع وعي    كما يتوقع منها أن تضحي بشكل منتظم من أجل زوجها         . يف األسـرة إال بعد وفاة زوجها      

 .يقظ يف الوقت نفسه بأنه جيب عليها أال تقوم بأي نشاط ميكن أن ينظر إليه على أنه جيلب العار لألسرة

أو تواصل  " تدفق احلياة "ويتمثل الواجب الرئيسي للمرأة بعد الزواج يف إجناب األطفال، وبذلك يتواصل             -٦٧٢
فيه املرتل للبحث عن العمل وكسب العيش ألسرته، يبقى البيت ويف الوقت الذي يترك الزوج   . النسب يف األسرة  

 .هو مملكة الزوجة، حيث تعتين بأطفاهلا باإلضافة إىل القيام بالواجبات املرتلية االعتيادية

وعلى الرغم من وعدم وجود قانون يعطي للمرأة احلق بشكل صريح يف حرية اختيار عدد األطفال الذين     -٦٧٣
زمنية بينهم، إال أن التقاليد الثقافية متلي على املرأة مبجرد زواجها أن يكون واجبها هو               تنجـبهم والفواصـل ال    

أما النساء الاليت ال يستطعن اإلجناب فينظر إليهن بنظرة دونية يف           . )٣٦١(بني األسر " تدفـق احلـياة   "اسـتمرار   
وقد . )٣٦٣(قة بتنظيم األسرة  وتـزعم كثري من النساء أنه ليس هلن رأي متكافئ يف القرارات املتعل            . )٣٦٢(تـيمور 

 يف املائة من مجيع الرجال التيموريني       ١أوضحت الدراسات االستقصائية العنقودية متعددة املؤشرات أن أقل من          
يسـتخدمون وسائل منع احلمل، وهو ما يلقي باملسؤولية الرئيسية على املرأة الستخدام وسائل منع احلمل، على                 

 يف املائة فقط من النساء الالئي يعشن مع زوج أو مع شريك يف ٨ىل أن نسبة الرغم من أن نفس الدراسات تشري إ
وتقل أو تنعدم فرص حصول .  ليشيت يستخدمن بالفعل وسائل منع احلمل، وذلك لألسباب السالفة الذكر-تيمور 

 من  ١٦ للمادة   النسـاء على املعلومات املتعلقة بتنظيم األسرة واليت من شأهنا متكينهن من ممارسة حقوقهن وفقاً              
وسوف يتم تناول هذه القضية بتعّمق أكرب يف الوثيقة احملدَّدة          . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

وغالباً ما ميارس بعض أعضاء أسرة الزوج، مثل أم . املـتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         
.  على ابنها واختاذ القرار معه بشأن عدد األطفال الذين جيب أن تنجبهم زوجته             الـزوج، درجة معّينة من التأثري     

وكما هو احلال يف كثري من التقاليد التيمورية، فإن الرجال يف األسرة هم بطبيعة احلال أصحاب السلطة ومن مث                   
 .فإهنم هم الذين يتخذون القرارات األساسية

ويالَحظ . نذ زمن طويل، تقيِّد بالفعل من حرية احلركة عند املرأةوهذه األدوار، واليت نشأت وترسَّخت م -٦٧٤
أن هناك صرامة يف فرض هذه األدوار وااللتزام هبا، ويف حالة الفتيات الصغريات، ُيقَصد هبا ضمان سالمتهن خوفاً 

                                                      

 دراسة حالة ملشروع    -هياكل القوة التقليدية واحلكم احمللي يف تيمور الشرقية         : "ويف أوسبينا وتانيا هوهي   ص )٣٦١( 
 ).٢٠٠١(، "التمكني اجملتمعي

نـتائج املناقشـات اجلماعية، حلقات العمل اإلقليمية بشأن اإلبالغ يف إطار املعاهدات فيما يتعلق باتفاقية                 )٣٦٢( 
 .٢٠٠٥ييز ضد املرأة، القضاء على مجيع أشكال التم

نـتائج املناقشـات اجلماعية، حلقات العمل اإلقليمية بشأن اإلبالغ يف إطار املعاهدات فيما يتعلق باتفاقية                 )٣٦٣( 
 .٢٠٠٥القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، 
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األساسي إال أن الغرض    . من حدوث أي مكروه هلن نتيجة، على سبيل املثال، لبقائهن خارج البيت لوقت متأخر             
فعلى سبيل املثال، يتوقع من الفتيات الشابات العودة إىل البيت بعد املدرسة            . هو السيطرة على النساء يف األسرة     

والتأخر خارج البيت . مباشرة الستكمال األعمال املطلوبة يف املرتل، ويف بعض األحيان للدراسة أو لتعلم اخلياطة          
وهذا يتناقض  . ي إىل وضع الفتاة وأسرهتا موضع الشبهة يف نظر اجملتمع         بعـد حلول املساء يعترب شيئاً سيئاً ويؤد       

بشـكل صارخ مع احلياة العادية اليت حيياها الذكور يف األسرة، حيث يتمتعون بقدر أكرب من احلرية ويلتمسون                  
 .الراحة واالستجمام مع أصدقائهم خارج البيت

 البيت يؤدي يف النهاية إىل تطور حمدود يف مهارات          وليس من املدهش إذاً أن تقييد حركة النساء خارج         -٦٧٥
وُيعد التعليم أحد اجملاالت اليت     . التواصـل مـع اآلخرين وغريها من املهارات احليوية الالزمة للحياة عند النساء            

  ألهنن  فالنساء الاليت ال يتكلمن لغة التيتوم كلغٍة أم جيدن فرصة أقل لتعلّم هذه اللغة             . يتجلى فيها أثر هذه القيود    
وبدالً . ال يسافرن إىل ديلي أو إىل أي ُمدن رئيسية أخرى بنفس الطريقة اليت يتحرك هبا األزواج إلدارة أعماهلم                 
 .من ذلك، جيب على الزوجة أن تعتمد على معلومات ثانوية من األسرة واألصدقاء حول ما جيري يف العامل

. اوض حول األدوار واملسؤوليات يف احلياة الزوجية       ليشـيت، يلزم بشكل دائم إعادة التف       -ويف تـيمور     -٦٧٦
فواجب املرأة هو أن تتعلم من زوجها، ومن مث فإن العنف الذي تعاين منه املرأة داخل األسرة ألسباب مثل عدم                    
إعداد طعام العشاء هو من األمور املسموح هبا ألن املعتقدات السائدة على مستوى اجملتمع تقضي بأن العنف هو                  

وميكن حتديد عالقة القوة بني الرجل وزوجته املستقبلة منذ املراحل األوىل           . )٣٦٤(ليب التعليم والعقاب  أحـد أسا  
 ".األخ األكرب"، بينما تشري هي إليه باسم "طفليت"فالشاب يشري عادة إىل صديقته الفتاة باسم . للعالقة فيما بينهما

ستقالل بدأت تتغّير ببطء يف تيمور، وأن فكرة        ومـن الطريف أن نالحظ أن االجتاهات الثقافية منذ اال          -٦٧٧
وهناك توقّعات متزايدة بأن النساء جيب عليهن . احلقوق املتساوية بني الرجال والنساء يف األسرة تقوى شيئاً فشيئاً

بة وبالنس. التكلُّم يف عدد من القضايا، وطبيعي أن هذا أمر صعب نظراً ألنه مل يكن ُيسَتمع يف املاضي إىل آرائهن                  
فعلى سبيل املثال، . لبعض التيموريني، أصبحت احلقوق املتساوية تعين اآلن حقوقاً متساوية يف القيام بأدوار معّينة          

منظمة املرأة  /املنظمة الشعبية لنساء تيمور   (ميكـن متثيل النساء يف اجملتمع عن طريق تنظيمات مثل تنظيمات املرأة             
إال أنه يف الغالب، وحىت عندما تشتغل . أطفاله يف حالة مرض الزوجةوميكن أن يقوم الزوج برعاية  ). التـيمورية 

املـرأة املتعلمة يف عمل خارج بيت األسرة، فإنه يتوقع منها أداء هذا الواجب باإلضافة إىل مسؤولياهتا االعتيادية                  
 .داخل البيت

 الطالق

 ميكن لكل من الرجال والنساء ممارسة       ،) من القانون املدين اإلندونيسي    ٣٣املادة  (وفقـاً للقانون احلايل      -٦٧٨
الطالق؛ إال أن فترة االنتظار اليت ال بد من قضائها قبل الدخول يف زواج جديد تقل بالنسبة للمرأة عنها يف حالة                

ويف .  يوم بعد حل عقدة الزواج السابق      ٣٠٠، ال جيوز للمرأة أن تتزوج قبل انقضاء         ٣٤فوفقاً للمادة   . الـرجل 

                                                      

 ، " ليشيت -ر  ا، تيمو ماألسـباب الكامنة وراء عدم املساواة بني اجلنسني يف كوفالي         "مؤسسـة أوكسـفام،      )٣٦٤( 
، ونـتائج حلقات العمل اإلقليمية بشأن اإلبالغ يف إطار املعاهدات واإلدماج االجتماعي فيما يتعلق باتفاقية القضاء                 )٢٠٠٣(

 ).٢٠٠٥(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
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وتنص هذه املادة نفسها على ).  من القانون املدين اإلندونيسي٣٣املادة ( االنتظار ملدة عام كامل العادة تكون فترة
 .أنه ال ُيسمح بالزواج مرة أخرى بني نفس األفراد الذين سبق طالقهم

ويف القانون التقليدي، ميكن أن يشكو الرجل زوجته إذا كانت هناك مشاكل يف عالقتهما وله أن خيتار                  -٦٧٩
وإذا كان غري . ويف هذه احلالة، جيب على الرجل أو أسرته دفع مبلغ كبري ألسرة الزوجة. نفصال عنها بعد ذلكاال

لِزم الزوجني باالستمرار يف العيش معاً              ومن ناحية أخرى، إذا    . قادر على دفع هذا املبلغ، فإن القانون التقليدي ُي
ويف هذه احلالة . رهتا أن تقّدم للزوج امرأة أخرى من بيتهارغبت املرأة يف االنفصال عن زوجها، فإنه جيب على أس

 .)٣٦٥(ويف حالة رغبة الطرفني يف االنفصال، ال يلزم دفع أية غرامات. ال يلزم دفع أية مبالغ أخرى

  ليشيت هو أن أغلب النساء والرجال يرون أن االنفصال أو الطالق            -إال أن الواقـع السـائد يف تيمور          -٦٨٠
 يف دولة تعتنق بعمق اآلراء الكاثوليكية التقليدية، وهلذا فسوف يكون من املستغرب متاماً بالنسبة هلما ال ميثل خياراً

وهناك حتماً إحساس باخلجل يترتب على إهناء الزواج، واالنطباع        . أن ميضـيا حىت مرحلة الطالق بشكل قانوين       
وهلذا فإنه ليس مما يدعو إىل . التصدع يف احلياة الزوجيةالسائد غالباً يف اجملتمع هو أن املرأة هي اليت تالم على هذا 

الدهشة أن املرأة ال حتصل على كثري من الدعم، سواًء من األسرة أو من الكنيسة، فكالمها يدعم عودة املرأة إىل                    
وهناك حاالت لبعض نساء هّدد فيها األزواج بأخذ األطفال إذا قررت       . زوجهـا يف حماولة أخرى حلل اخلالفات      

 ويف احلاالت القليلة اليت حيدث فيها الطالق، يكون ذلك بشكل رئيسي يف األسر ذات               .)٣٦٦(لنساء ترك بيت األسرة   ا
 .الدخل األعلى، وعادة ما يكون الدافع إىل الطالق هو الرغبة يف الدخول يف عالقة جديدة

 املهر/مثن احلصول على العروس

 عروس، أو املهر، أمراً ممنوعاً من الناحية القانونية يف         ال يعَتـرب الـثمن الـذي ُيدفـع للحصول على ال            -٦٨١
وتنتشر هذه املمارسة يف شرق البالد أكثر من الغرب         .  ليشيت، وال يزال مياَرس يف كثري من املقاطعات        -تـيمور   

 اجلانب الذي يأخذ  "وُيعد تبادل سلع الزواج بني أسرة الرجل أو         . الـذي ُتدفع فيه مبالغ أقل يف أغلب األحيان        
ويف العادة جيتمع كبار األسرتني     . هو أهم عمل يف الزواج    " اجلانب الذي يقّدم الزوجة   "وأسرة املرأة أو    " الزوجة

". بيت"ملناقشة مبالغ السلع اليت سيتم تبادهلا للزواج، وذلك اعتماداً على تاريخ العالقات بني األسرتني وحالة كل 
نفس القدر من أمهية األشياء اليت ميكن أن تقدمها األسر من أجل            أما الرجل واملرأة أنفسهما كفردين فليسا على        

ويف مواجهة كثري من النقد الصادر عن النساء الناشطات بأن مثن العروس أو املهر هو السبب اجلذري يف          . الزواج
ناً مقابل احلصول انعدام املساواة بني الرجل واملرأة، يرّد كثري من كبار السن التقليديني بالقول إن هذا املهر ليس مث

على املرأة للزواج، ولكنه يعطي بالفعل قيمة للمرأة، وكلما ارتفع املهر كلما ارتفعت قيمتها يف عالقتها مع زوج    
 .املستقبل

                                                      

راسة حالة ملشروع    د -هياكل القوة التقليدية واحلكم احمللي يف تيمور الشرقية         : "صويف أوسبينا وتانيا هوهي    )٣٦٥( 
 .٣٢-٣١، ص )٢٠٠١ ("التمكني اجملتمعي

نـتائج املناقشات اجلماعية، حلقات العمل اإلقليمية لإلبالغ يف إطار املعاهدات بشأن اتفاقية القضاء على                )٣٦٦( 
 .٢٠٠٥مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، 
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. ولكـن يقـال يف الواقع أن هذه املمارسة تنطوي على آثار للمرأة يف جوانب عدة من حياهتا الزوجية                   -٦٨٢
وإذا مل تتوافق مع . د غالب أن الزوجة أصبحت ملكاً للزوج يفعل هبا ما يشاء          فـبمجرد دفـع املهر، هناك اعتقا      

ولكن من الطريف أن دراسة أجرهتا جلنة اإلنقاذ        . )٣٦٧(توقّعاتـه أو توقعات أسرته، فإهنا ميكن أن تتعرض للعنف         
ك الدراسة   وجدت أن ما يقرب من نصف مجيع النساء الاليت جرت مقابلتهن يف إطار تل              ٢٠٠٣الدولية يف عام    

 يف املائة منهن فقط قالت إنه كان لـه تأثري          ٩حصـلن على مثن العروس أو املهر الذي ُيدفع عند الزواج، وأن             
 يف املائة من النساء الاليت غطتهن الدراسة ذكرن أن املهر كان له تأثري إجيايب، ٣٨والواقع أن . سليب على معاملتهن

وذكر كثري من األشخاص الذين جرى . سة مل يكن هلا تأثري على معاملتهن يف املائة أن هذه املمار٤٣بينما ذكرت 
 .التشاور معهم يف املقاطعات بشأن إعداد هذه التقارير أهنم يرون أن املهر يعزز العالقات األسرية

بب وعلى الرغم من هذه النتائج، إال أن هناك عدداً من النساء الناشطات الزلن يعَتِبرن أن املهر هو الس                  -٦٨٣
وينطوي هذا العرف على نقل كميات كبرية من األموال والسلع . )٣٦٨(ملنع هذه املمارسة ألن فيها متييزاً ضد املرأة
ونتيجة لعملية النقل هذه، ينشأ يف الغالب لدى الرجل إحساس مبلكية . الثمينة من أسرة العريس إىل أسرة العروس

 .الزوجة أو بالسيطرة عليها

هلذه " ضحايا"شاورات اليت جرت يف خمتلف املناطق أن الرجال أيضاً يشعرون بأهنم            كمـا تبـّين من امل      -٦٨٤
بل . املمارسة بسبب الضغط الواقع عليهم، إذ يتعّين عليهم أن يكونوا قادرين على توفري مهر كبري ألسرة العروس      

ضل نظراً ألن أسرة املرأة يف      كانت هناك تعليقات بأن النساء الاليت مل ُيدفع مهرهن بالكامل رمبا كُن يف وضع أف              
 .)٣٦٩(هذه احلالة تظل قادرة على ممارسة بعض القوة جتاه أسرة الزوج

ولكن يتضح كذلك من هذه املمارسة أنه مبجرد دفع املهر يصبح الزواج عالقة تزيد على جمرد احتاد رجل  -٦٨٥
وملا كانت  . يساعد كل منهما أسرة اآلخر    وُيتوقع من الزوجني أن     . وامرأة، ولكنه يعين ارتباطاً مهماً بني أسرتني      

العادة تقضي بأن تتبع الزوجة قرارات زوجها، لذا فإن هذا قد يعين للمرأة قلة الوقت املنفق يف رعاية احتياجات                   
 .أسرهتا واحتياجات نفسها

باء الناجتة عن وعلى الرغم من أن كثرياً من اجملتمعات يف تيمور تقاوم التخلص من هذا التقليد، إال أن األع -٦٨٦
وغالباً ما تكون   . املهـر واملتطلـبات الدائمة للمسامهة يف احتياجات أسرة الطرف اآلخر أصبحت فوق الطاقة             

األمـوال اليت تدفع للمهر على حساب ضروريات أخرى كالطعام والرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يترك املرأة         
                                                      

حتديات "، ملبورن،   RMITمعة  دكـتور جـرانفل، وأّنـا ترمباس، وكريس سكانلون، معهد العاملية، جا            )٣٦٧( 
انظر كذلك  . ٢٢-٢١، ص   )٢٠٠٥" (يومان للتأمل، حوار وتعاون   :  ليشيت -املنظمات الدولية واملرأة يف تيمور      : وإمكانيات

نـتائج املناقشـات اجلماعية، حلقات العمل اإلقليمية بشأن اإلبالغ يف إطار املعاهدات فيما يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع                   
 ).٢٠٠٥(لتمييز ضد املرأة أشكال ا

، برعاية مؤسسة برادت    " ليشيت -دراسة حالة عن العنف املرتبط باجلنس يف تيمور         : "كاثـرين روبرتسون   )٣٦٨( 
 .٢٤، ص )٢٠٠٥(وصندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية 

 مؤسسة برادت   ، برعاية " ليشيت -دراسة حالة عن العنف املرتبط باجلنس يف تيمور         : "كاثـرين روبرتسون   )٣٦٩( 
 .٢٤ص ). ٢٠٠٥(وصندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية، الكاتب األساسي، 
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. لفرص الكافية للوصول إىل مرافق الرعاية الصحية املتاحة والتعليموأطفاهلا معرضني ملخاطر سوء التغذية، وانعدام ا
ويف الواقـع، ميكـن أن يتسبب املهر يف منع كل من النساء والرجال من املشاركة واالستمتاع جبوانب كثرية يف         

 .حياهتم االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية

  القدرة على امتالك األراضي-٢

.  ليشيت-ال يف دول عدة، ُتَعد حقوق امتالك األراضي قضية رئيسية بالنسبة للنساء يف تيمور كما هو احل -٦٨٧
ففـي املـناطق الريفية تعترب األراضي هي األصول الرئيسية، بينما تقضي املمارسات التقليدية بأن حق االمتالك                 

خط النسب األنثوي أو التابع جلهة      لألراضي ينتقل عرب خط النسب الذكوري، باستثناء اجملتمعات املرتكزة على           
وخبالف ذلك، ال ميكن للنساء أن حيصلن على األرض إال عن طريق           . األم؛ كما هو احلال يف كوفاليما وبوبونارو      

الزواج وليس هلن أي حق يف متلكها، إال حق احليازة من خالل حق قريب ذكر يف ملكية األرض، وحىت يف هذه                     
 .استخدام األرض وال يشمل متلكهااحلاالت يقتصر حق املرأة على 

وحىت اآلن، مل يتم التعامل بشكل مباشر على مستوى السياسة مع قضية حقوق املرأة فيما يتعلق مبلكية                  -٦٨٨
إن احلكومـة تدرك ضرورة التركيز على حق املرأة يف احلصول على األرض ومتلكها، إن مل يكن لسبب                  . األرض

وحىت وقت كتابة هذا التقرير،     . اً متساوية يف احلصول على دخل من األرض       آخر فليس أقل من إعطاء املرأة فرص      
كـان يـتم إعداد املسّودات اخلاصة بقوانني متلك األرض، مبسامهة ومشاركة من مكتب مستشار رئيس الوزراء           

 باتفاقية القضاء على  من الوثيقة احملددة املتعلقة١٤وترد مناقشة أكثر تفصيالً هلذه القضية يف املادة . لتعزيز املساواة
 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  رعاية األطفال-٣

 من الدستور، إذا أخذنامها معاً، إقراراً قوياً مبسؤوليات وحقوق وواجبات األبوين            ١٨ و ٩متثّل املادتان    -٦٨٩
 لرفاه وتربية األطفال، كما أن األعراف التقليدية تعطي كل االعتبار الواجب. وأفراد األسرة املوّسعة جتاه األطفال

اليت " جمموعة الذرية "وهي ما يعرف باسم     (مـع اإلقرار بشكل خاص بالتزامات األسرة املوسعة يف هذا الصدد            
 ).ينتمي إليها الطفل يف إطار خط نسب من طرف واحد

 :كما أن الدستور صريح يف -٦٩٠

 النص على التزامات األسرة واجملتمع والدولة جتاه الطفل؛ !

 يف االلتزامات، بدءاً من األسرة؛" تسلسل الترتيب"ة إىل اإلشار !

 .احترام املمارسات العرفية، إىل احلد الذي يتفق مع املعايري الدولية !

املرأة والرجل يتمتعان بنفس    "على أن   ) املساواة بني الرجال والنساء   ( من الدستور    ١٧وتـنص املـادة      -٦٩١
". االت احلياة األسرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقـوق وعليهما نفس الواجبات يف مجيع جم   

 ليشيت، سواء منها خطوط النسب األنثوية من ناحية األم أو خطوط النسب             -ووفقـاً خلطوط النسب يف تيمور       
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ني بشكل  الذكورية من ناحية األب، ميكن تقسيم املمارسات العرفية فيما يتعلق برعاية األطفال إىل نظامني خمتلف              
ففي النظام األمومي، حيث يتكامل الرجل حبكم الزواج يف أسرة املرأة يبقى الطفل مع األم يف حالة وفاة                  . عـام 

أما املمارسة يف . وحتتفظ األم باحلق األساسي يف اختاذ القرارات املتعلقة بتربية األطفال . الزوج أو يف حالة الطالق    
 يف -من الرجل أالّ يتزوج مرة أخرى يف حالة الطالق، وحيث يتعّين النظام األبوي فهي عكس ذلك، حيث يتوقع 

 أن تبقى األم واألطفال كجزء من العائلة املوسعة لألب، وتنتقل مسؤولية تربية األطفال إىل               -حالـة وفاة األب     
 بعض  وإذا رغبت األم يف الزواج مرة ثانية، فإن األطفال يبقون مع أسرة األب، ويف             . العائلـة املوسـعة لـألب     

ومن الطبيعي أن هذا يشكل ببساطة توفري الدعم لألطفال من األسرة           . األحيان، قد تفقد األم حق رعاية أطفاهلا      
مع مالحظة أن أغلب خطوط النسب (املوسعة يف حالة غياب األب، ويوضح املسؤوليات اليت تتحملها أسرة األب 

إال أن هذا، وكما سلفت . س إىل أسرة أم الطفلنتيجة لدفع مهر العرو)  ليشـيت هي خطوط أبوية   -يف تـيمور    
والواقع أن هذا أحد    . اإلشـارة، ميكـن أن يؤدي كذلك إىل فقدان األم حلقوقها ومسؤولياهتا يف تربية األطفال              

اجلوانب املعقدة والصعبة يف املمارسات العرفية التمييزية على أساس اجلنس واليت يلزم دراسة التعامل معها حبرص، 
 .ما يتعلق بكيفية التعامل من منظور اإلطار القانوين الرمسي ومن ناحية املمارسات اإلداريةوخاصة في

وعلى حسب ما ورد بشكل متكرر يف هذه الوثيقة، فإن الوضع الراهن املتمثل يف تدفق اإلطار القانوين،                  -٦٩٢
حيد من مدى تدخل الدولة يف شؤون وعدم اكتمال تطور النظام اإلداري الرمسي فيما يتعلق حبماية ورفاه األطفال، 

ويـبدو أن تدخـالت الدولة تقتصر على احلاالت اليت تنطوي على احتماالت اإلضرار اخلطري مبصاحل              . األسـرة 
األطفـال، على الرغم من أن هذه التدخالت تتوسع بشكل مطرد وميكن أن تكون قد جاءت كرد فعل لقضايا                   

 .حمددة

ت لديها سوى موارد حمدودة لتقدمي املساعدة إىل األسر احملتاجة، إال أن  وعـلى الرغم من أن الدولة ليس       -٦٩٣
 مثل الشعبة الوطنية    -العمـل يف الفـترة األخـرية قد تركز بشكل كبري على تعزيز قدرة املؤسسات الرئيسية                 

. كل املناسب للتعامل مع هذه األمور بالش-للخدمات االجتماعية، والوحدة املعنية بالضعفاء، وإدارات املقاطعات 
كمـا يتواصل العمل أيضاً لتعزيز وعي اآلباء واجملتمعات واألسر واألطفال حبقوق الطفل، واألدوار واملسؤوليات               

كما جيري التخطيط أيضاً لتنفيذ برامج حمددة لتعزيز األسر مبا          . اليت يتحملها اآلباء واألسر يف منو وتربية األطفال       
 .)٣٧٠(فضلميكن اآلباء من رعاية أسرهم بشكل أ

 :وتؤكد احلكومة أن  -٦٩٤

 األسس الدستورية موجودة؛ !

 وأنه جيري وضع وتطوير اُألطر التشريعية واإلدارية؛ !

 وأنـه كـان هـناك تركـيز مبكر على التعليم على املستوى اجملتمعي واألسري لتعزيز التزام                  !
 .ايتهم ومحايتهم ليشيت هبذه العناصر األساسية اليت ال بد منها لنمو األطفال ورع-تيمور 

                                                      

 /، نيسان "بـرنامج االسـتثمار يف القطاع االجتماعي واملدين وقطاع محاية التراث          " ليشـيت،    -تـيمور    )٣٧٠( 
 .٢٠٠٦أبريل 
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وبالنظر إىل أن اجملتمع التيموري هو يف غالبه جمتمع ذكوري أبوي، لذا يغلب االحتمال ببقاء األطفال يف                  -٦٩٥
 إذا كان   -ووفقاً للتقاليد اليت سلفت اإلشارة إليها أعاله، جيب على األب           . كنف األب يف حالة انفصال األبوين     

ويف بعض احلاالت، يبقى األطفال يف كنف األم،        . ذا املبلغ كرد اعتبار هلا     أن يسدد لزوجته ه    -املهر قد مت دفعه     
 .وباملثل يتعني على األم يف هذه احلالة أن ترد املهر إىل زوجها

 نفقة األطفال

من القانون املدين اإلندونيسي أنه، وبعد تقدمي طلب رمسي لالنفصال بشكل           ) ب (٢٣٠تـنص املـادة      -٦٩٦
ُيسلِّم كل أسبوع أو كل شهر أو كل        "احملكمة األب الذي مل يعيَّن كحاضن لألطفال أن         قـانوين، ميكن أن تأمر      
، إال إذا كانت هناك أسباب معقولة لعدم قدرة هذا          "لنفقة وتعليم الطفل أو األطفال    ... ثالثة أشهر مبلغاً حمّدداً     

 ."املسامهة بالقدر الكايف يف نفقة وتعليم األطفال القُّصر"األب على 

تتناسب مع "من نفس القانون أيضاً على أن هذه املستويات من النفقة ميكن أن             ) أ (٣٢٩وتـنص املادة     -٦٩٧
إال أن القانون احلايل ليس فيه أية إشارة إلنفاذ هذه األحكام يف    . األب املسؤول " احتياجات القاصر ودخل وثروة   

 .حالة عدم قدرة ذلك األب على الدفع

 من القانون تشري إىل حق احملكمة يف إقرار وتنظيم أية ترتيبات للنفقة، إال ٢٣٧دة وعلى الرغم من أن املا   -٦٩٨
والواقع أن هناك عدداً قليالً من      . أنـه ال يوجد يف الوقت الراهن إطار إداري إلنفاذ الدفع بعد االنفصال الرمسي             

ي يف جانب الزوجني بكيفية     األحكـام القانونـية بشأن نفقة األطفال ككل، ويرجع ذلك جزئياً إىل انعدام الوع             
التقدم بطلب لالنفصال الرمسي، والتكاليف القانونية املقترنة بتقدمي مثل هذا الطلب، وحمدودية الكفاءة القانونية يف 

وباملثل، ال يوجد يف . القضايا املتخصصة مثل قانون األسرة، وعدم اللجوء التقليدي إىل احملاكم إلنفاذ تلك احلقوق
 .طار إداري لتحصيل النفقة واإللزام بدفعهاالوقت احلاضر إ

فعندما .  ليشيت -وكما سلفت اإلشارة أعاله، فإن االنفصال والطالق ال حيدثان بشكل شائع يف تيمور               -٦٩٩
يقرر الزوجان االنفصال، فإن قضية الطرف الذي يبقى معه األطفال تعتمد مرة أخرى وإىل حٍد كبري على ما إذا                   

أما . والشائع بشكل أكرب هو بقاء األطفال مع األب إذا كان قد دفع املهر إىل أسرة األم. م الكان سبق دفع املهر أ
 .إذا كانت األم يف وضع يسمح هلا برّد املهر، فعندئذ ميكن أن يبقى األطفال معها

فري نفقة  ويف املمارسات التقليدية، ال حيدث دائماً عندما ينفصل األبوان أن تكون هناك مناقشة بشأن تو               -٧٠٠
وقد تبّين من املشاورات اإلقليمية مع أفراد اجملتمع ومع املنظمات غري احلكومية ومسؤويل احلكومة احمللية . األطفال

 أنه يف احلاالت اليت حتتفظ األم فيها مبسؤولية تربية األطفال واليت يكون قد مت االتفاق فيها على                  ٢٠٠٥يف عـام    
 .)٣٧١( غري قادر على دفع املبلغ املتفق عليه أو يتخلف عن الدفعنفقة األطفال، يكون األب يف الغالب

                                                      

إطار املعاهدات فيما يتعلق باتفاقية     نـتائج حلقات العمل اإلقليمية بشأن اإلدماج االجتماعي واإلبالغ يف            )٣٧١( 
 ).٢٠٠٥(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
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وقـد أثـريت كذلـك أثناء املشاورات قضية نفقة األطفال املولودين لنساء تيموريات من أزواج غري                  -٧٠١
ويف الوقـت احلاضر، ليست هناك أحكام بشأن نفقة الطفل يف احلاالت اليت يكون فيها رجال              . )٣٧٢(تـيموريني 
 ليشيت وبعد ذلك تركوا البعثة      - أجنبوا أطفاالً يف تيمور      - موظفي البعثة الدولية لألمم املتحدة        مثل -أجانـب   

وقد مجعت وزارة العمل وإعادة اإلدماج االجتماعي بيانات من نساء كانت هلم عالقات مع        . وغـادروا الـبالد   
وكذلك لبحث إمكانية احلصول على     موظفني دوليني عملوا يف خمتلف بعثات األمم املتحدة، هبدف إثبات األبوة            

ولكن مل يتم اإلبالغ عن حاالت أمكن فيها احلصول         . ومل ميكن إثبات األبوة إال يف حاالت قليلة       . نفقة األطفال 
 .على نفقة األطفال

وتدرك احلكومة الصعوبات املقترنة هبذا اجملال، وقد اختذت خطوات ملعاجلة هذا الوضع يف القانون املزمع                -٧٠٢
ره بشـأن توفري نفقة األطفال، والذي كان حىت وقت كتابة هذا التقرير يف انتظار دراسته من ِقَبل جملس                   إصـدا 
 .الوزراء

 تبّني األطفال

والواقع أن  . حـىت وقت كتابة هذا التقرير، مل يكن هناك إطار قانوين على املستوى الوطين ينظّم التبّني                -٧٠٣
إال أن القانون املدين    . ية تتم داخل األسر، وبصفة خاصة األسر املوسَّعة       التـبين وإىل حٍد كبري هو عملية غري رمس        

اإلندونيسي، والقواعد الصادرة عن إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية بشأن التسجيل تتناول بعض               
 .عناصر عملية التبّني

ن هناك القليل جداً من القرارات القانونية  ليشيت، على الرغم من أ   -والواقـع أن التبّين منتشر يف تيمور         -٧٠٤
وبشكل عام، جيب على طالب التبّني أن يقدم ما يثبت قدرته املالية على رعاية              . الـيت صدرت يف حاالت للتبّني     

الطفل وأن لديه سبباً مناسباً للرغبة يف التبين، باإلضافة إىل موافقة األبوين الطبيعيني شخصياً على إمكانية حدوث 
ومبجرد صدور اإلذن بالتبّني، جيب أن تعطي احملكمة إخطاراً للسجل املدين املركزي            . )٣٧٣(ي واسـتدامته  التبـنّ 

وقد ذكر رئيس السجل املدين املركزي أنه مل يتلق حىت اآلن إال عدداً . )٣٧٤(إلصدار وثيقة مدنية تؤكد تبّني الطفل
مسية واحدة للتبّني كل عام، وذلك خالل السنوات    وتعقد احملكمة يف املتوسط جلسة ر     . قليالً من إخطارات التبّني   

 .اخلمس املاضية، وكان كل املتقدمني للتبّني مواطنني غري تيموريني

                                                      

نـتائج حلقات العمل اإلقليمية بشأن اإلدماج االجتماعي واإلبالغ يف إطار املعاهدات فيما يتعلق باتفاقية                )٣٧٢( 
 ).٢٠٠٥(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 /متوز(، ومع احملامي العام     ٢٠٠٥يناير  /ضـاة، حمكمة مقاطعة ديلي، كانون الثاين      مقابلـة مـع أحـد الق       )٣٧٣( 
 ).٢٠٠٥يوليه 

 من اللوائح الصادرة عن إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف          ) ه (١-٢، القسـم    ٢٠٠١/٣القـاعدة رقـم      )٣٧٤( 
 .تيمور الشرقية
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ويف قرار اختذته أخرياً إحدى احملاكم يف املقاطعات، صدر إذن التبّني الذي مت مبوجبه تبّني طفل تيموري                  -٧٠٥
وعلى الرغم من إثارة بعض املسائل حول هذه القضية         .  للطفل ملواطن غري تيموري، مع موافقة األبوين الطبيعيني      

بعيـنها بشـأن عملية إصدار إذن التبّني، إال أن احملكمة رأت أن دوافع السيدة اليت تقدمت بطلب التبّني كانت                  
 .دوافع مناسبة وأهنا تتمتع باالستقرار املايل، ومن مث فقد انتهى األمر بأخذ الطفل إىل خارج البالد

وتـربز هذه القضية أحد األسباب الرئيسية لتبّني األطفال، ونعين بذلك حالة الفقر املدقع باإلضافة إىل                 -٧٠٦
األعـداد الكبرية من األطفال يف األسرة، وتشّرد األطفال، وخاصة أثناء االحتالل اإلندونيسي، وانتشار حاالت               

 ٢٠٠٥لى مستوى املشاورات اإلقليمية يف عام وقد أبرزت املناقشات اليت جرت ع   . األطفـال اليتامى إىل حٍد ما     
وقد أشارت بعض   . )٣٧٥(أطفاهلن" تبّني"قضـية األمهات غري املتزوجات والاليت يتعرضن بشكل خاص حملاوالت           

األمهات إىل أن قيام املرأة غري املتزوجة بتربية األطفال دون دعم من شريك ذكر أو من أسرة هو من األمور اليت                     
وهناك تقارير عن حماوالت من جانب األسر املوّسعة اليت تنتمي إليها           .  ليشيت -عاض يف تيمور    ُيـنظَر إليها بامت   

النساء ألخذ األطفال أو وضعهم حتت نوع من الرعاية، وعادةً يكون ذلك يف مالجئ األيتام، حيث إن ذلك يعترب 
ت، ال تستطيع النساء املعنيات     ويف مثل هذه احلاال   . )٣٧٦(يف نظر هذه األسر السبيل لتحقيق أفضل مصاحل الطفل        

 .مقاومة هذا التصرف بسبب قلة أو انعدام الدعم أو املوارد املتاحة هلن

وجتاوبـاً مـع هذا الوضع، قامت وزارة العمل وإعادة اإلدماج االجتماعي بوضع جمموعة من اخلطوط                 -٧٠٧
وتشتمل هذه الالئحة  .  دول أخرى  اإلرشـادية اخلاصـة بالتبّني على املستوى احمللي وعلى املستوى اخلارجي مع           

املقـترحة على إطار حيدد نظام الرعاية لألطفال ارتكازاً على مشاورات موّسعة جرت على مستويات املقاطعات              
 :ويشمل هذا النظام املقترح ما يلي. واملستويات الوطنية

 ة بشؤون التبّني؛تعيني وزارة العمل وإعادة اإلدماج االجتماعي باعتبارها السلطة املركزية املعني !

، )داخل وزارة العمل وإعادة اإلدماج االجتماعي     (اشـتراط قـيام شعبة اخلدمات االجتماعية         !
 باعتبارها السلطة املعنية بإعداد تقرير حبث احلالة االجتماعية لوضعه حتت نظر احملكمة؛

 طرفني املعنيني بعملية التبّني؛املعايري اليت حتكم كالً من أهلية الطفل وأهلية املتقدم للتبّني باعتبارمها ال !

االشتراط بأن تكون موافقة األبوين اللذين يتخليان عن الطفل مرتكزة على تزويدمها باملعلومات         !
 الكافية ومبحض إرادهتما؛

حيثما ال تتعارض تلك    (الـنص عـلى ضرورة مراعاة العادات التقليدية كجزء من إذن التبّني              !
 ؛)دوليةالعادات التقليدية مع املعايري ال

                                                      

، ومع احملامي العام    ٢٠٠٥يناير  /مقابلـة مـع أحـد القضاة، حمكمة مقاطعة ديلي، كانون الثاين            )٣٧٥( 
 ).٢٠٠٥يوليه /متوز(

، ومع احملامي العام    ٢٠٠٥يناير  /مقابلـة مـع أحـد القضاة، حمكمة مقاطعة ديلي، كانون الثاين            )٣٧٦( 
 ).٢٠٠٥يوليه /متوز(
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 إعطاء اهتمام خاص لظروف األطفال اخلاضعني يف الوقت احلاضر للتبّني بشكل غري رمسي؛ !

 قيام شعبة اخلدمات االجتماعية مبراقبة ورصد أوضاع األطفال يف األسر اليت تتبناهم؛ !

 .تسجيل التبّني يف السجل املدين املركزي !

 )٣٧٧( وسائل االنتصاف الفعَّال-واو

 ليشيت حق األفراد جمتمعني ومنفردين يف التماس االنتصاف من خالل أجهزة            -ور  يؤكـد دسـتور تيم     -٧٠٨
ويضمن أيضاً إمكانية الوصول إىل احملاكم من أجل الدفاع عن . يف حالة انتهاك حقوقهم )٣٧٨(السيادة أو أي سلطة

 .)٣٧٩(هذه احلقوق اليت تتمتع حبماية قانونية

خرى آليات ميكن من خالهلا التماس االنتصاف عن انتهاكات         وينشئ الدستور وجمموعة من القوانني األ      -٧٠٩
وميكـن التماس اجلرب عن انتهاكات احلقوق اليت تتراوح من اإلدانات اخلاطئة أو القبض أو               . حقـوق اإلنسـان   

ل االحتجاز غري القانوين أو التعذيب أو اإلفراط يف استعمال القوة إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مث
ويشمل اجلرب املتاح يف مجلة أمور إعادة النظر القضائية أو التعويض أو إعادة النظر اإلدارية أو            . اسـتغالل العمال  

 .والعودة إىل العمل) كما حيدث يف حاالت سوء سلوك الشرطة(طرد موظف الدولة مرتكب االنتهاك 

عدم مشروعية أي أعمال تقعيدية     وتتمـتع احملكمـة العلـيا بسلطة استعراض وإعالن عدم دستورية و            -٧١٠
وعادة يعقب إعالن عدم الدستورية استعراض برملاين وأحياناً تعديل         . )٣٨٠(وتشـريعية تقـوم هبا أجهزة الدولة      

 .لألحكام املسيئة كما حدث يف حالة قانون حرية التجمُّع والتظاهر

                                                      

 :يغطي هذا اجلزء ما يلي )٣٧٧( 

 ياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس١٤واملادة ) ٣ (٢املادة  � 

  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٢املادة  � 

  من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري٦املادة  � 

 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة) ج (٢املادة  � 

  من اتفاقية مناهضة التعذيب١٤املادة  � 

 الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهممن االتفاقية ) ٩ (١٦املادة  � 

لكل شخص احلق يف أن يقّدم منفرداً أو جمتمعاً مع آخرين التماسات وشكاوى ومطالبات           "،  ٤٨انظر املادة    )٣٧٨( 
 ".إىل أجهزة السيادة أو أي سلطة أخرى بغرض الدفاع عن حقوقه أو عن الدستور أو القانون أو املصاحل العامة

 . من الدستور٢٦املادة  )٣٧٩( 

 . من الدستور١٢٦املادة  )٣٨٠( 
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ضار أو قرار اعتقال واحتجاز     وميكـن ألي شخص أن يطلب أيضاً من احملكمة العليا أن تنظر يف أمر إح               -٧١١
وإذا جنح الطلب يتم فوراً إطالق سراح مقدم الشكوى من االحتجاز           . )٣٨١(ضد هذا الشخص وأن تعلن عدم مشروعيته      

وينص كال الدستور وقانون اإلجراءات املدنية على التعويض   . )٣٨٢(ميكـن منحه تعويضاً عن حجزه بصورة غري مشروعة        
 .)٣٨٣(ن احلكومة ال تعلم بوجود أي حالة مت فيها منح هذا التعويض حىت اآلنيف حالة اإلدانة اخلاطئة رغم أ

 ُعرضت على احملكمة مخسة أوامر إحضار على األقل تّدعي          ٢٠٠٥يوليه  / ومتوز ٢٠٠٢ويف الفـترة بني      -٧١٢
سراح  وجنحت كل هذه املطالبات وأطلق. االحـتجاز االحتياطي أو لدى الشرطة ملدة طويلة وبالتايل غري قانونية    

 .واملفهوم أنه مل يتم دفع تعويض ملقدمي الشكاوى. املتهمني فيما بعد من االحتجاز

ومكتـب املسـؤول عن حقوق اإلنسان مكلّف باستعراض التشريعات والسياسات واملمارسات لكفالة         -٧١٣
أمام األفراد لالنتصاف يف  واملكتب يوفّر أيضاً سبيالً هاماً. )٣٨٤(االمتثال للدستور واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

 .حالة انتهاكات احلقوق

ولكـن األمر اهلام هو أنه حىت وإن كان مكتب املسؤول عن حقوق اإلنسان والعدل يستطيع استعراض                  -٧١٤
للتشريعات والسياسات واملمارسات والتأكد من االمتثال حلقوق اإلنسان فإن املكتب ال يتمتع بسلطة جتميد أو               

إذ إن سلطة املكتب تقتصر على      . رارات الوكاالت أو الكيانات املعنية أو إصدار أوامر التعويض        إلغاء أو تعديل ق   
تقدمي توصيات بشأن االنتصاف أو التعويض أو تقدمي املشورة أو اقتراح تدابري لتصحيح احلالة أو منعها أو إزالتها       

ومن سلطة املكتب أيضاً أن . )٣٨٥(والكفاءة واحترام أعلى معايري احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون واألخالق
 )٣٨٧(، والتفتيش على أماكن االحتجاز    )٣٨٦(يـتدخل يف القضايا املعروضة على احملاكم وأن يعبِّر عن آرائه بشأهنا           

 .)٣٨٨(والعمل كجهة وساطة ومصاحلة يف حالة نشوب أي نزاع

ملهينة والالإنسانية والتعذيب   وتشـمل الشـكاوى مـن انتهاكات احلقوق واحلريات املعاملة القاسية وا            -٧١٥
واالعـتداء وغريه من سوء السلوك من جانب وكاالت األمن وهي شكاوى ميكن تقدميها إىل مكتب أخالقيات                 

                                                      

 .١٥/٢٠٠٥ من قانون اإلجراءات اجلنائية، مرسوم بقانون رقم ٢٠٥القسم  )٣٨١( 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن الشخص الذي ُيقَبض عليه أو يوضع يف حبس               ٣٥١تـنص املـادة      )٣٨٢( 
 . عن اخلسائر اليت عاىن منها نتيجة حرمانه من حريتهاحتياطي بصورة غري مشروعة أن يطلب تعويضاً

 من قانون اإلجراءات اجلنائية تنصان على التعويض وعلى رّد أي           ٣٢٠مـن الدستور واملادة     ) ٦ (٣١املـادة    )٣٨٣( 
 . استعراض اإلدانةمبلغ مايل يكون قد ُدفع على سبيل الغرامة أو الضرائب أو تكاليف احملكمة يف حالة إدانة عقبها تربئة املتهم بعد

 .٧/٢٠٠٤، القانون األساسي ملكتب املسؤول عن حقوق اإلنسان، القانون رقم )د (٢٤املادة  )٣٨٤( 

 . من النظام األساسي ملكتب املسؤول عن حقوق اإلنسان والعدل٤٧ و١) ي (٢٨املادة  )٣٨٥( 

 .٧/٢٠٠٤ل، قانون مبرسوم رقم القانون األساسي ملكتب املسؤول عن حقوق اإلنسان والعد) ٣ (٢٥املادة  )٣٨٦( 

 .٧/٢٠٠٤القانون األساسي ملكتب املسؤول عن حقوق اإلنسان والعدل، القانون رقم ) و (٢٨املادة  )٣٨٧( 

 .٧/٢٠٠٤، النظام األساسي ملكتب املسؤول عن حقوق اإلنسان والعدل، القانون رقم ٣٨املادة  )٣٨٨( 
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وكما يوضح الفصل اخلاص بالضمانات اإلجرائية أعاله مت تقدمي عدد          . املهنة ومكتب التفتيش يف وزارة الداخلية     
 .ضباط الشرطة من الشكاوى التأديبية للنظر فيها ضد

وإذا كـان لدى أي مواطن شكوى تتصل بعملية االنتخابات ملنصب رئيس القرية أو عضوية جملس القرية فإنه                   -٧١٦
يسـتطيع أن يقـدم خطـاب الشكوى واملطالبة مباشرة إىل جلنة االنتخابات الوطنية أو جلهة التنسيق اخلاصة باللجنة يف                    

 توصيات للمحكمة املختصة بشأن املطالبات املتصلة بعملية التصويت        املقاطعـة وميكـن للجـنة بعـد ذلك أن تصدر            
 .وحتديد النتائج

 وأثـناء االنتخابات الوطنية لرئاسات وجمالس القرى متت إعادة انتخابات يف حاالت قليلة ملختلف               ٢٠٠٥ويف   -٧١٧
الشكوى من خمالفات يف العملية      الـنواحي والقـرى الـيت كانـت نتيجة االقتراع فيها إما متساوية أو أُعلن بطالهنا أو                

 .االنتخابية

حمكمة "الذي سيسمى قريباً (وهيئة املصاحلة والوساطة يف وزارة العمل، مقترنة مبجلس العالقات العمالية  -٧١٨
وحمكمة األجور الدنيا، مكلفة أيضاً بالعمل مع العمال وأصحاب العمل املتضررين من أجل حل ") عالقات العمالة
ومن بني وسائل االنتصاف املتاحة يف هذا النظام إعطاء التعويضات واإلعادة إىل العمل يف حاالت . لنزاعات العم

 .الطرد من العمل دون مربر

ومن املهم أن يشار أيضاً إىل أن العدالة التقليدية أو آليات حل الرتاعات اجملتمعية تستعمل استعماالً واسعاً  -٧١٩
وقد يشمل  . وأن هذا النظام يستعمل خمتلف تدابري االنتصاف حلل املنازعات        كـبديل عـن نظام العدالة الرمسية        

االنتصـاف تقـدمي تعويض يف شكل حيوانات أو نقود إىل جانب تدابري ُتطبَّق يف كل حالة على حدة من أجل                     
 .استرداد كرامة الضحايا

ومع ذلك  . انتهاكات احلقوق ويعترب إنشاء إطار لوضع القواعد خطوة هامة لتوفري وسائل االنتصاف يف             -٧٢٠
فهناك عقبات هائلة تواجهها الدولة يف تطبيق       . يظل من العسري يف املمارسة العملية احلصول فعالً على االنتصاف         

وهذه العقبات تقع يف إطار الضعف املؤسسي وعدم كفاية         . نظـام رمسي فّعال لعالج انتهاكات حقوق اإلنسان       
ويف حني أن كثرياً من     . ء قدرات إىل جانب اإلدارة املؤسسية السليمة      املـوارد وتتطلـب مهارات مؤسسية وبنا      

 .املؤسسات توجد بشكل رمسي فإن قدرهتا على توفري االنتصاف بفعل انتهاكات حقوق اإلنسان قدرة حمدودة

ومل يفتح مكتب املسؤول عن حقوق اإلنسان والعدل أبوابه إال مؤخراً الستقبال الشكاوى وال يزال غري                 -٧٢١
والعيوب اهليكلية يف نظام العدالة وعدم وجود موارد للتعويضات املالية ميثالن           . جمّهز متاماً ملواجهة تدفق القضايا    

 .بعض العقبات اليت تعترض وسائل االنتصاف القضائي على الصعيد العملي

لعالقات العمالية  وتواصل اهليئات منخفضة املستوى حلل الرتاعات مثل هيئة املصاحلة والوساطة وجملس ا            -٧٢٢
. العمـل بـبطء شـديد إىل حـد أن كثرياً من القضايا املقدَّمة إليها يف السنوات األخرية ظلت حىت اآلن دون أي حل                       

واالعـتراف الـرمسي بالعالقة، إن ُوجدت، بني آليات العدالة التقليدية والرمسية يساعد على تعزيز طرق االنتصاف من                  
مرحلة تقطعها  وال يزال أمام الدولة. ستمرارية الصلة بني النظامني الرمسي وغري الرمسيانتهاكات حقوق اإلنسان وكفالة ا 

 .من أجل تعزيز العمليات التأديبية لقوات األمن من أجل ضمان املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان
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 املرفقات

 املرفق األول

 البيانات اإلحصائية واملؤشرات املتعلقة حبقوق اإلنسان

 لسكاناألرض وا

 النمو السكاين

وكان عدد  .  نسمة ٩٢٣ ١٩٨ أن عدد سكان البلد يبلغ       ٢٠٠٤أظهـر تعداد السكان واملساكن لعام        
 ).٤٥٣ ٢٧٩(يزيد قليالً عن عدد اإلناث ) ٤٦٩ ٩١٩(الذكور 

 ١الشكل 
 ٢٠٠٤ إىل ١٩٨٠) عدد األشخاص(زيادة السكان  

Population increased almost 40 percent 1980-2004
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  ليشيت، ملخص املؤشرات الرئيسية، اجلداول والرسوم البيانية        -يمور   يف ت  ٢٠٠٤تعداد السكان واملساكن لعام     : املصدر 
 ].، املرفق األول١ -اجلدول األول  [١٠، ص ١الرسم : ٢٠٠٥نوفمرب /واخلرائط، تشرين الثاين  

وُسجِّلت هذه الزيادة ). ٢ و١، الشكالن ٢٠٠٤تعداد ( يف املائة تقريباً سنوياً ٣,٢ويزيد السكان بنسبة  
 قتيل أثناء الرتاع يف     ١٨ ٦٠٠ حالة وفاة على األقل متصلة باجملاعة وُتقدَّر الدراسة االستقصائية           ١٠٠ ٠٠٠رغم  

 .)٣٨٩(١٩٩٩أكتوبر / وتشرين األول١٩٧٤أبريل /الفترة بني نيسان

 يف املائة سنوياً ٣,٩ أن معدل النمو كان   ٢٠٠٣وتقّدر الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية لعام        
 . سنة١٨وحسب هذا املعدل األعلى فإن السكان يتضاعفون كل . ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف 

 
                                                      

 .٢٠٠٢ ليشيت، - تيمور جلنة االستقبال وتقصي احلقائق واملصاحلة يف )٣٨٩( 

 ٢٠٠٤-١٩٨٠               ً           يف املائة تقريبا  يف الفترة ٤٠زاد السكان بنسبة
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  ٢الشكل 

 باليوم والشهر والسنة) لألشخاص(املواليد والوفيات والزيادة الصافية : ٢٠٠٤تعداد 

More than 2,500 persons added to the population each month
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   ليشيت، ملخص املؤشرات األساسية، اجلداول والرسوم- يف تيمور  ٢٠٠٤تعـداد السـكان واملساكن لعام       : املصـدر  
 ]. املرفق األول١-اجلدول صفر [١٣، ص ٢اجلدول : ٢٠٠٥نوفمرب /خرائط، تشرين الثاين  

  ١النص اإلطاري 
 ٢٠٠٥نوفمرب /بلغ عدد السكان مليون نسمة يف تشرين الثاين

 يف املائة تقدر مديرية اإلحصاءات الوطنية أن عدد         ٥مـع افـتراض وجود نقص يف العدد حوايل           
 .٢٠٠٥نوفمرب /يف تشرين الثاين) ١ ٠١١ ٠٠٠(خص السكان قد بلغ مليون ش

 ليشيت، ملخص املؤشرات األساسية،     - يف تيمور    ٢٠٠٤تعداد السكان واملساكن لعام     : املصـدر 
اجلدول  [١٠، ص   ٢اجلدول  : ٢٠٠٥نوفمرب  /اجلـداول والرسوم خرائط، تشرين الثاين     

 ].، املرفق األول١ -األول 

 الكثافة السكانية

.  شخصاً يف كل كيلومتر مربع     ٦٩ليشيت ذات كثافة سكانية منخفضة نسبياً مبتوسط         -تعتـرب تـيمور      
 .)٣٩٠(والكثافة السكانية أعلى من ذلك بقليل يف ماليزيا وأقل من ذلك بقليل يف سوازيلند

أما يف  .  شخصاً لكل كيلومتر مربع يف ديلي وإرمريا وليكيسا فقط         ٧٢وتـزيد الكـثافة السكانية عن        
وتؤدي الكثافة السكانية .  شخصاً لكل كيلومتر مربع٣٥ناتوتو وفيكيكي والومت فإن العدد يقل عن مانوفاهي وما

 .املنخفضة وصعوبة التضاريس لصعوبات خاصة يف النقل وتوصيل اخلدمات العامة

                                                      

 )٣٩٠( http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_density     قائمـة البلدان حسب ،
 .الكثافة السكانية

  شخص يضافون للسكان كل شهر٥٠٠٢أكثر من
                  الزيادة الصافية يف
           عدد األشخاص

املواليد

الوفيات
بالسنة
بالشهر
باليوم
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 ٢٠٠٤الكثافة السكانية حسب املقاطعات، : ١اخلريطة 

 
 .ط التعداداملديرية الوطنية لإلحصاءات، شعبة خرائ: املصدر

 التركيبة اإلثنية

ومع ذلك فإن البيانات عن اللغة املنطوقة يف البيوت     . مل يتم جتميع أي بيانات مباشرة عن التركيبة اإلثنية         
 ).انظر أدناه(تعطي إشارة عن النوع اإلثين للسكان 

 استخدام األراضي

 الطرف الشرقي من جزيرة      كيلومتراً مربعاً يف   ١٤ ٨٧٤ ليشيت   -يـبلغ جممـوع مساحة أراضي تيمور         
 وجزيرة جاكو  )  كيلومتراً مربعاً  ١٤٤(وجزيرة أتاورو   )  كيلومتر مربع  ٢ ٥٠٠(تـيمور وجيـب أوكوسـي       

 ليشيت تقل قليالً عن مساحة أراضي سوازيلند والكويت وفيجي -ومساحة أراضي تيمور ).  كيلومترات مربعة٨(
 .)٣٩١(وتزيد قليالً عن مساحة جزر البهاما وفانواتو

 يف املائة من جمموع ٥وتقل مساحة األرض املزروعة عن . ومساحة األراضي الصاحلة للزراعة صغرية جداً 
 . )٣٩٢( يف املائة١األراضي يف حني أن مساحة الزراعة الدائمة تقل عن 

                                                      

  CIA, The World  Factbook :املصدر )٣٩١( 
 22/01/2006 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/ 2147rank.html. 

 CIA, The World Factbook: املصدر )٣٩٢( 
 22/01/2006http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tt.html#Econ. 

     ٢٠٠٤        ليشيت-      تيمور   :     املصدر

                   الكثافة السكانية
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تعرب عن طابع الكفاف يف االقتصاد ) ٣انظر الشكل (وكثرة جمموعة احملاصيل املزروعة يف مجيع املقاطعات  
والتخصص يوجد يف حدود ضيقة جداً لدرجة أن القهوة، وهي احملصول النقدي الرئيسي، تزرع يف               . الـزراعي 

 . معظم املقاطعات

ونتيجة لذلك فإن املواد الغذائية متثل      . ولكـن االقتصاد الزراعي ال ينتج فائضاً كافياً لغذاء سكان املدن           
 .عنصراً كبرياً من عناصر الواردات

بل إن الدواجن واخلنازير واملاعز ترىب بصورة       . نواع كثرية من املاشية يف معظم املقاطعات      ويـتم تربية أ    
ويتم تربية بعض املاشية أيضاً يف معظم املقاطعات ألهنا تؤدي دوراً هاماً يف             . واسـعة حـىت يف املناطق احلضرية      

وحدها هي اليت تريب أعداداً كبرية       ومع ذلك فإن مقاطعة باوكاو    . األحداث الثقافية مثل حفالت الزواج واجلنائز     
وتستعمل اخليول التيمورية الصغرية استعماالً واسعاً يف النقل ولكن يتم تربية اجلاموس أيضاً يف مناطق . من األغنام

 . حمدودة بسبب احتياجها للوصول إىل املياه يومياً لالستحمام

ومع ذلك فإن الرجال هم الذين . ع األعالف هلا  وتؤدي النساء واألطفال دوراً هاماً يف رعاية املاشية ومج         
 .يسيطرون إىل حد كبري

 لغة السكان حسب اللغة األم

.  شخص من السكان على األقل كلغة أوىل       ١ ٠٠٠ على تلك اللغات اليت يتحدث هبا        ٣يقتصر اجلدول    
نب اللغة املالوية والصينية ولغات وتشمل أول اللغات املستبعدة لعدم حتقيق هذا املعيار اإلنكليزية والربتغالية إىل جا

 .أخرى

ولغة هابون  ) أدايب وأتاوران وهابون وإيسين وماكونا ونانايك     (واسـتبعدت سـت لغات أصلية أيضاً         
 . شخص٢٠يتحدث هبا أقل من 
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 ٣الشكل 
  شخص على األقل ١ ٠٠٠لغات السكان اليت يتحدث هبا 

 ٢٠٠٤، )النسبة املئوية(من جمموع السكان 

 
 .، ُحسبت من سلسلة اجلدول هاء٢٠٠٤تعداد تيمور لعام : املصدر

 اإلملام بالقراءة والكتابة

 . يف املائة بني الذكور٢٢ يف املائة بني اإلناث و٢٥ كانت نسبة األمية العامة ٢٠٠٤يف عام  

كل لغة من اللغات الرئيسية كما جاء يف  مت جتميع البيانات عن اإلملام بالقراءة والكتابة ب٢٠٠٤ويف تعداد  
وهو عادة رب (وُتعبِّر البيانات عن التقييم حسب الشخص الذي جييب على األسئلة . اإلجابات من اُألسر املعيشية

ولذلك فمن املمكن أن تبالغ األرقام يف . )٣٩٣(وهي بيانات ال تستند إىل أي معايري حمددة سلفاً) األسرة من الرجال
 .القراءة والكتابة بني السكان مستوى معرفة

                                                      

 .٢٦: ٢٠٠٤دليل تعداد  )٣٩٣( 
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٢٠٠٤ شخص على األقل، ٠٠٠١ل منها لغة أوىل خمتلفة يتحدث بك٣٥
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 ) ٤الشكل ( سنة فأكثر وخاصة بني النساء ٤٠وكانت األمية أعلى بكثري بني األشخاص من سن  

 وتـزيد نسـبة الذكـور القادرين على القراءة والكتابة عن اإلناث يف مجيع األعمار فوق سن التاسعة                   
 .يد وصول النساء والفتيات إىل التعليمويشري ذلك باستمرار التمييز الفعلي يف تقي). ٤الشكل (

 ٤الشكل 
  سنة الذين يعرفون القراءة والكتابة حسب اجملموعة العمرية ١٥السكان فوق سن 

 )بالنسبة املئوية (٢٠٠٤واجلنس، 

22 % of males and 25 % of females were illiterate in 2004
More females were illiterate in all age groups above 14 years
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 .، اجلداول هاء٢٠٠٤ ليشيت لعام -تعداد السكان واملساكن يف تيمور : املصدر 

 ٢النص اإلطاري 
 ٣لأللفية يف حمو األمية ومؤشرات الغاية  اهلدف اإلمنائي

 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: ٣الغاية 
 إزالة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي: ٤اهلدف 
 . سنة٢٤ و١٥نسبة اإلناث إىل الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة فيما بني سن : ١٠املؤشر 

 .٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ١٠٠ إىل ٢٠٠٣ يف عام ٩٢النسبة من  زيادة       � 
 .، املرفق اخلامس٢٠٠٦ ليشيت لعام -تقرير التنمية البشرية يف تيمور  :املصدر       

 ٢٠٠٤ يف املائة بني اإلناث يف٢٥ يف املائة بني الذكور و٢٢تبلغ نسبة األمية
  سنة١٤تزيد عدد النساء األميات ومجيع الفئات العمرية فوق سن 

اإلناث
الذآور

النسبة املئويةالفئة العمرية
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 اإلملام بالقراءة والكتابة باللغات الرمسية

ابة رغم أن ذلك     سنة يعرفون القراءة والكت    ٢٤ و ١٥ يف املائة عموماً من األشخاص بني سن         ٧٠كـان    
ورغم الفجوة اجلنسانية الواضحة يف .  يف األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠٠٥يظـل أقل بكثري عن الغاية احملددة لعام      

بعض املقاطعات وخاصة يف أينارو وإيرمريا، كان الفارق ضئيالً يف معرفة القراءة والكتابة بني اإلناث والذكور يف 
 .هذه الفئات العمرية

داد معلومات عن القدرة على التحدث والقراءة والكتابة باللغات الرمسية ولغات العمل            وسـجل الـتع    
الربتغالية والتيتومية والباهاسا واإلنكليزية، وكذلك باللغات احمللية األخرى الواحدة والثالثني، واملالوية والصينية            

 ).ولغات أخرى(

ت العمل على السن واجلنس وكذلك على تاريخ        وتـتوقف معرفة القراءة والكتابة باللغات الرمسية ولغا        
ومعظم الذين يلمون بالقراءة والكتابة بالربتغالية من األشخاص األكرب سناً املوجودين حالياً يف املدرسة أو               . البلد

والذين يلمون . ومعظم الذين يلمون باإلنكليزية قد يكونون من املتعلمني يف اخلارج    . الذيـن تعـلموا يف اخلارج     
ويف مجيع احلاالت يرجح دائماً أن تكون فرص . اسا اإلندونيسية هم الذين تعلموا أثناء االحتالل اإلندونيسيبالباه

 ).٥الشكل (اإلناث يف الوصول إىل التعليم بأي لغة أقل من فرص الذكور 
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 ٥الشكل 

 السكان من سن السادسة فأكثر الذين يلمون بأي لغة رمسية 
 )ملئويةبالنسبة ا(، ٢٠٠٤أو لغة عمل 

Literacy in official or working languages varies by age & sex
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 أيضاً معلومات عن إجادة كل لغة رمسية        ٢٠٠٣تسجل الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية لعام        

 .ولغة عمل بني من سبق هلم الزواج من النساء والرجال
 ١اجلدول 

 ٢٠٠٣إجادة إحدى اللغات الرمسية حسب اجلنس، 
 اللغة النساء املتزوجات الرجال املتزوجون

 التيتومية ٧٤      ٨١     
 اإلندونيسية ٢٥      ٣٤     

 الربتغالية ١,٥ ٣     
 اإلنكليزية ٠,٣ ٠,٣

 .٤٥ ص ٢-٤، مأخوذة من اجلدول ٢٠٠٣ ليشيت لعام -الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية تيمور   :املصدر      

       لغة عمل/                                         الذين يعرفون القراءة والكتابة بأي لغة رمسية

 يزيد عدد النساء عن عدد الرجال الذين ال يستطيعون احلديث
 أو القراءة أو الكتابة بأي لغة رمسية أو لغة عمل

األميون جبميع اللغات 
 لغات العمل/الرمسية

املتعلمون الذكوراملتعلمات اإلناثالذكور األميونث األمياتاإلنا
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بة بأي لغة رمسية أو لغة عمل عائقاً كبرياً يعترض ومتثل عدم قدرة النساء على احلديث أو القراءة أو الكتا 
 يف املائة من اجملموع     ٥٨فاملرأة متثل   . مشـاركتها يف صنع السياسات والنشاط االقتصادي يف مجيع جماالت احلياة          

 .  سنة فأكثر وال يستطيعون العمل بأي لغة رمسية أو لغة عمل٢٠ يف املائة من األشخاص البالغني ٦٠وأكثر من 

ـ    فإن  ١٩-١٥ و ١٤-١٠ و ٩-٦م أن الفتـيات والشابات يستفدن من التعليم يف الفئات العمرية            ورغ
 ).٦الشكل (االجتاه بينهن حىت يف هذه احلالة مييل إىل االخنفاض عن األوالد والشباب من الذكور 

 ٦الشكل 

 السكان يف األسر املعيشية اخلاصة من سن السادسة فأكثر وال يستطيعون احلديث
 راءة أو الكتابـة باللغات الرمسية أو لغات العمل، حسب العمـر واجلنس،أو الق

 )النسبة املئوية(، ٢٠٠٤تعداد 

More women than men were unable to speak, read or write any 
official or working language
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 E4Bو E4Eو E3، اجلداول هاء، حمسوبة من اجلداول باجلمعية ٢٠٠٤ ليشيت، تعداد السكان واملساكن، -تيمور  :املصدر 

 .E4Pو ET4و

 معرفة القراءة والكتابة باللغة الربتغالية

وكثري من الذين يعرفون القراءة والكتابة      ). ٧الشكل  (معظـم التـيموريني أمـيون يف اللغة الربتغالية           
 .  ليشيت-بالربتغالية ال يزالون يف املدرسة أو تعلموا خارج تيمور 

 وبني الذكور هناك  . وهناك عدد صغري جداً من النساء املسنات الالئي يعرفن القراءة والكتابة بالربتغالية            
 سنة فأكثر ٦٥ يف املائة من سن ٢٠ سنة و١٩ و١٥ يف املائة بني سن ٦١ سنوات و ٩ إىل   ٦ يف املائـة بـني سـن         ١٨

 يف  ٦وبني النساء يوجد أقل مستوى من معرفة القراءة والكتابة بنسبة           . يسـتطيعون احلديث والقراءة والكتابة بالربتغالية     
 . يف املائة١٩ سنوات وبنسبة ٩ إىل ٦فهي بني الفتيات من سن أما النسبة األعلى .  سنة فأكثر٦٥املائة من سن 

 ذين ال يستطيعون احلديثيزيد عدد النساء عن عدد الرجال ال

الفئة العمريةذكورإناث
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 ٧الشكل 
 السكان يف األسر املعيشية اخلاصة من سن السادسة فأكثر الذين ال يستطيعون احلديث

 )بالنسبة املئوية(، حسب اجلنس ٢٠٠٤والقراءة أو الكتابة بالربتغالية، 

Most of those literate in Portuguese are still in school
Very few older women can speak, read or write Portuguese
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 .E4P، اجلداول هاء حمسوبة من اجلدول ٢٠٠٤يت لعام  ليش-تعداد السكان واملساكن لتيمور  :املصدر 

 معرفة القراءة والكتابة باللغة التيتومية

 ليشيت، فإن أكثر هذه اللغات انتشاراً هي اللغة التيتومية          - لغة يف تيمور     ٣١رغـم أن هناك أكثر من        
رب اللغة التيتومية هي اللغة األم فيها ومع ذلك فإن كثرياً من النساء األكرب سناً من املناطق اليت ال تعت   ). ٨الشكل  (

 .ال يستطعن التخاطب باللغة التيتومية

واللغـة التيتومية لغة بسيطة وتفتقر إىل الكثري من املفاهيم واملصطلحات احلديثة ولذلك فهي تتأثر تأثراً                 
من الكتابات، ومنها اجلرائد     وهناك عدد متزايد  . كـبرياً باللغة الربتغالية وبلغة الباهاسا اإلندونيسية وباإلنكليزية       

 . والصحف، اليت تصدر اآلن باللغة التيتومية

 

 

 

 

 معظم األشخاص القادرين على القراءة والكتابة بالربتغالية ال يزالون يف املدارس
                    ً                                                 ويستطيع عدد صغري جدا  من النساء احلديث أو القراءة أو الكتابة بالربتغالية

النسبة املئوية للسكان من              الفئة العمرية
 كثر سنوات فأ٦سن 

ذكورإناث 79
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 ٨الشكل 
 السكان من سن السادسة فأكثر الذين يستطيعون احلديث والقراءة والكتابة باللغة التيتومية

 )بالنسبة املئوية(
83 % of females and 88% of males were literate in Tetum
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  .٢٠٠٤تعداد  :املصدر      

 الدين 

  ١٩٧٦ويف الفترة من    . ّيراً كبرياً يف السنوات اخلمسني األخرية     تغـيَّرت التركيـبة الدينـية للسكان تغ        
 يف املائة تقريباً من الكاثوليك حىت       ٢٠ ليشيت من وجود نسبة تبلغ       - تغـيَّرت الصـورة يف تـيمور         ١٩٩٩إىل  

 . )٣٩٤( يف املائة٩٠أصبحت النسبة أكثر من 

ب األسر املولودين يف تيمور الشرقية       يف املائة من أربا    ٩٥ أن   ١٩٩٠وأظهـر التعداد اإلندونيسي لعام       
 يف املائة فقط من أرباب األسر املولودين        ٣٦ومع ذلك فإن    .  يف املائة الربوتستانت   ١,٩كـانوا من الكاثوليك و    

 .)٣٩٥( يف املائة من الربوتستانت١٨ يف املائة مسلمني و٤٠خارج تيمور الشرقية كانوا من الكاثوليك و

.  يف املائة من السكان كانوا من الكاثوليك       ٩٦املتجمعة تشري إىل أن       كانت املعلومات  ٢٠٠٤ويف عام    
  يف املائة من الربوتستانت للمتزوجات يف       ١,٥ يف املائة من الكاثوليك و     ٩٨,٢وميكـن مقارنـة ذلـك بتقدير        

 .٢٠٠٣ كما جاء يف الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية لعام ٢٠٠٣ سنة يف عام ٤٩ -١٥سن 
                                                      

 :Between two Giants of Different" Beliefsخطاب املنسيور باسيليو دي ناسيمنتو، أسقف باكوكاو، )٣٩٤( 

How can East Timor Respond?"هبا استشهد، ٢٠٠٤مايو /، معهد تيمور لدراسات التنمية، ديلي، أيار٢٠٠٤مايو /، أيار 
 .١٨: )٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠حىت  (٢٠٠٥يل بشأن اتفاقية حقوق الطفل، يف التقرير األّو

 .٢٠٠٣الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية،  )٣٩٥( 

 يف املائة
إناثذكور

  يف املائة من الذكور يستطيعون القراءة والكتابة باللغة التيتومية٨٨ يف املائة من اإلناث و٨٣
 الفئة العمرية
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 ٢ اجلدول
 ٢٠٠٤أغلبية السكان كاثوليك يف 

 الدين العدد النسبة املئوية من السكان
 الكاثوليك  ٨٨٥ ٥٦٧ ٩٦
 املسلمون ٢ ٩٧٠ صفر
 البوذيون ٥٣٧ صفر
 اهلندوس ٢٦٧ صفر
 اإلجنيليون/بروتستانت ١٩ ٨٢٣ ٢

 .B-3، جداول باء، اجلدول ٢٠٠٤ ليشيت لعام -تعداد السكان واملساكن لتيمور  :املصدر

 التوزيع العمري

 يف املائة تقريباً من السكان      ٥٤ كان   ٢٠٠٤ويف عام   :  ليشيت معظمهم من الشباب    -السكان يف تيمور     
 ).٩الشكل ( سنة ٤٠ و٢٠ يف املائة بني ٢٧ سنة بينما كان ٢٠أقل من 

لدراسات  سنة اليت سجلتها ا٣٤ و١٥ كانت الفجوة يف التركيبة العمرية للذكور بني ٢٠٠٤وحبلول عام  
أقل  )٣٩٧(والدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية    )٣٩٦(االستقصـائية العنقودية متعددة املؤشرات يف املاضي      

ومع ذلك فإن الفجوة ال تزال قائمة بالنسبة للذكور يف هذه الفئة العمرية يف خمتلف . وضوحاً على املستوى الوطين
 .اطعة إىل عامل اهلجرة الداخليةوقد ترجع بعض االختالفات حسب املق. املقاطعات

                                                      

: ٢٠٠٣مايو  / ليشيت، أيار  -العنقودية متعددة املؤشرات لتيمور     اليونيسـيف، تقرير الدراسة االستقصائية       )٣٩٦( 
 .١-٤الشكل 

 ليشيت، وجامعة نيوكاسيل، واجلامعة الوطنية      -وزارة الصـحة، مكتـب اإلحصـاءات الوطنـية، تيمور            )٣٩٧( 
جامعة نيوكاسيل، ، الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية،     ٢٠٠٣ ليشيت   - بأستراليا، تيمور    ACILاألسـترالية، مؤسسة    
 .٢-٣الشكل : نيوكاسيل، أستراليا
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 ٩الشكل 
 ٢٠٠٤اجلنس، والسكان حسب الفئة العمرية 
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Timor-Leste has a young population

FemaleMale

 
 .٢٠٠٤ ليشيت لعام -تعداد السكان واملساكن لتيمور   :املصدر     

 نسبة اإلعالة

 هو  ٢٠٠٤وقد كان املتوسط القومي يف      : نتـيجة لشيوع صغر السن بني السكان ارتفعت نسبة اإلعالة          
 سنة بني كل مائة شخص يف       ٦٠ سنة أو يزيد سنهم عن       ١٥ شخصاً يقل سنهم عن      ٩٦أن هناك   ، مبعىن   ٠,٩٦

 . سن العمل

وبسـبب ارتفـاع نسـبة صغار البالغني يف ديلي تنخفض نسبة اإلعالة كثرياً يف مقاطعة ديلي عن بقية                    
 . املقاطعات

 نسبة اجلنس

 مقابل كل ١٠٧حوايل (د من األوالد يف املتوسط على الصعيد الوطين تبني نسبة اجلنسني زيادة عدد املوالي 
 ).١٠الشكل (لكن معدل الوفيات مييل إىل االرتفاع بني الذكور يف كل األعمار ) مائة بنت

ورمبـا كـان ممـا يثري الدهشة أن جمموع عدد الذكور أكرب عموماً من عدد اإلناث وهو عكس احلالة                  
ارتفاع املخاطر اليت تواجهها املرأة عند الوضع وهي خماطر تقترن           وقد يشري ذلك إىل   . املوجودة يف معظم البلدان   

 .خبصوبتها العالية

  ليشيت من الشباب-السكان يف تيمور

٪اجلنس

اإلناث      الذآور
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 ١٠الشكل 
  ليشيت،-النسبة بني اجلنسني حسب الفئة العمرية يف تيمور 

 )عدد الذكور مقابل كل مائة أنثى (٢٠٠٤

On average there were 103 males for every 100 females 2004
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اً لكل مائة أنثى يف مقاطعة ديلي  ذكر١١٥ويتباين نطاق النسبة بني اجلنسني تبايناً كبرياً يف املقاطعات من  
ويبدو أن اهلجرة هي السبب الرئيسي نظراً ألن        . ٢٠٠٤ أنثى يف مقاطعة الوتيم يف       ١٠٠ ذكـراً مقابل     ٩٦إىل  

ونظراً ألن  . الشباب ينتقلون من املقاطعات إىل ديلي حبثاً عن التعليم والعمل واإلغراءات األخرى للحياة احلضرية             
 . ر فإن الشباب هم الذين ينتقلون بني املقاطعات أساساًالتنقل أسهل بني الذكو

 نسبة السكان يف املناطق الريفية واحلضرية

 ٢٠٠٤ويف عام   .  ليشيت باعتبارها حضرية   - يف املائة من مجيع األراضي يف تيمور         ١,٣يصـنَّف حوايل     
وتشري .  املناطق احلضرية   يف املائة من السكان، يعيشون يف      ٢٢,٣ شخص، أو    ٢٠٦ ٠٠٠كان ما يزيد قليالً عن      

 يف املائة سنوياً ليصل العدد إىل ٥,٢ إىل ٥التقديرات إىل أن هؤالء السكان احلضريني يتزايدون بنسبة تتراوح من        
 يف املائة من جمموع السكان يف ٢٨وسيكون ذلك معادالً ألكثر من . ٢٠١٥ نسمة حبلول عام ٣٥٧ ٠٠٠حوايل 

 .من كل منو السكان احلضريني بسبب اهلجرة الداخلية  يف املائة٤٣وسيكون . ذلك الوقت

 يف تلك الفترة مبتوسط ٦٥ ٠٠٠وسيتضاعف عدد األسر املعيشية يف املناطق احلضرية تقريباً إىل أكثر من  
 . )٣٩٨( من األشخاص لكل أسرة معيشية٥,٥

 

 

                                                      

 .٢٠٠٦أبريل /برنامج االستثمار القطاعي لإلسكان والتنمية احلضرية، نيسان:  ليشيت-تيمور  )٣٩٨( 

 ٢٠٠٤ أنثى، ١٠٠ ذكور مقابل كل١٠٣نسبة املتوسط

        المجموع
سنة نةس سنةسنة سنة

الفئة العمرية
 أنثى١٠٠الذكور مقابل كل 
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 السكان الريفيون واحلضريون حسب الفئـة العمريـة،

 ٢٠٠٣ية الدميوغرافية والصحية لعام الدراسة االستقصائ
26 % of the total population 2003 lived in urban areas
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 متوسط عدد املواليد األحياء لكل امرأة

ويقدَّر تعداد عام   .  ليشيت متوسط مرتفع للغاية    -متوسـط عـدد املواليد األحياء لكل امرأة يف تيمور            
املعدل  ويقل ذلك قليالً عن   .  أطفال لكل امرأة   ٤ مبقدار   ٢٠٠٢يونيه  / جمموع معدل اخلصوبة يف حزيران     ٢٠٠٤

  للفترة  ٢٠٠٣ الـذي كان حمسوباً يف الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية لعام            ٧,٧الـذي يصـل إىل      
 .  ولكنه ال ميكن مقارنة هذا املتوسط بدقة ألنه ال يستند إىل تاريخ الوالدات الكامل٢٠٠٣-٢٠٠٠

 . يف أيلو٩,١ديلي بينما يصل إىل   يف٥,٢وهناك اختالف كبري أيضاً حسب املقاطعات ليصل املتوسط إىل  

 ٤النص اإلطاري 
  ليشيت أعلى معدل يف العامل-معدل اخلصوبة يف تيمور 

 )٢٠٠٣الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية (

 من األطفال لو استمر مستوى ٧,٧ ما متوسطه ٢٠٠٣ و٢٠٠٠ ليشيت حتمل يف الفترة بني -كانت املرأة يف تيمور  
وهذا املعدل يزيد عن اخلصوبة احلالية يف أي بلد مذكور يف آخر تقييم صدر              . بة احلايل طوال فترة اإلجناب    معـدل اخلصو  

 .عن األمم املتحدة عن االجتاهات الدميوغرافية
وحسب بل إهنا قد تكون ذات أعلى        ليشيت ال تتسم بأعلى خصوبة يف كل آسيا          -من الواضح اآلن أن تيمور      " 

 ".معدل خصوبة يف العامل
 ليشيت، وجامعة نيوكاسيل، اجلامعة الوطنية األسترالية ومؤسسة -وزارة الصحة ومكتب اإلحصاءات الوطنية، تيمور  :املصدر

ACIL      الدراسـة االستقصائية الدميوغرافية والصحية، جامعة نيوكاسيل،   ٢٠٠٣ ليشـيت،    -، أسـتراليا، تـيمور ،
 .نيوكاسيل، أستراليا

  يعيشون يف املناطق احلضرية٢٠٠٣ يف املائة من جمموع السكان لعام٢٦
السكان احلضريون
جمموع السكان الريفيني

 الفئة العمرية احلضرية٪

 الفئة العمرية األسر املعيشية
السكان 
 احلضريون
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 معدالت وفيات الرضع 

ـ    ومعدل وفيات الرضع على    . ٢٠٠٢يونيه  / تشري معدالت وفيات الرضع إىل حزيران      ٢٠٠٤داد  يف تع
 مولود حي وهو معدل يزيد عن أخر مقياس لفترة السنوات اخلمس ١٠٠ حالة وفاة يف كل ٩٠الصعيد الوطين هو 

 .من الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية

 لك ارتفاع املعدل األساسي ألن األساليب اختلفت ولذلك ومـع ذلك، وكما لوحظ من قبل، ال يعين ذ          
 .ال ميكن مقارنة البيانات متاماً

باإلضافة إىل  . وبلغـت وفيات األطفال أعلى معدل هلا يف املنطقة الغربية يف مقاطعات بوبونارو وأينارو              
وكانت وفيات الرضع . وتنمقاطعة ديلي كانت وفيات األطفال أقل يف املناطق الوسطى والشرقية يف ماناتوتو وال      

 . من الذكور مرتفعة بصورة خاصة يف أوكوسي

 ٥النص اإلطاري 
 ٤األهداف اإلمنائية لأللفية ومؤشرات غاية 

 ختفيض معدل وفيات األطفال: الغاية
 ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني : ٥اهلدف 

  ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف   ١٢٨اخلامسة واخنفاضه من     معدل وفيات األطفال دون سن    : ١٣املؤشـر    �
 ؛٢٠١٥ حبلول عام ٩٦إىل 

  يف  ٥٣ إىل   ٢٠٠٢ - ٢٠٠١ يف الفترة    ٨٨معـدل وفيات الرضع، وختفيضه من       : ١٤مؤشـر    �
 ؛٢٠١٥عام 

 . شهراً وحيصنون ضد احلصبة٢٣ - ١٢زيادة نسبة األطفال البالغني من العمر : ١٥املؤشر  �

 .، املرفق اخلامس٢٠٠٦ ليشيت -بشرية لتيمور تقرير التنمية ال:  املصدر

  معدل الوفيات اخلام -الوفيات 

يشـري معـدل الوفيات اخلام إىل عدد وفيات كل األعمار اليت حتدث أثناء الفترة اإلشارية أو ُسجلت                   
 .أثناءها
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 ١٢الشكل 
 ٢٠٠٤ إىل ١٩٨٠اجتاهات معدل الوفيات اخلام 

Crude death rate has been falling from very high levels in the 1980s
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 ١٣الشكل 
 ٢٠٠٣-١٩٩٠ ليشيت ويف ثالثة بلدان إقليمية، -اخلام يف تيمور  اجتاهات معدل الوفيات

 
 

  ليشيت مرتفعة حسب املعايري اإلقليمية-الوفيات يف تيمور

         إندونيسيا

      تايلند

       ليشتي-      تيمور 
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                                                   ً                      ظل معدل الوفيات اخلام ينخفض عن مستوياته املرتفعة جدا  يف مثانينات القرن املاضي

 من السكان٠٠٠١ الوفيات اخلام لكلمعدل
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 يات األمهاتوف

 ليشيت -ولكن التقديرات احلالية لتيمور . من املعروف أنه من العسري إىل حد كبري قياس الوفيات النفاسية 
 .  والدة١٠ ٠٠٠ وفاة بني األمهات لكل ٨٠٠ و٤٢٠تتراوح بني 

واألسـباب الرئيسـية الرتفاع مستويات الوفيات النفاسية تشمل عدم استعمال اخلدمات الصحية قبل               
لوالدة وبعدها، واالفتقار إىل الرعاية املقّدمة من العاملني الصحيني املهرة عند الوضع والصعوبات املرتبطة بالرعاية ا

 .الطبية عند حدوث مضاعفات

 ٦النص اإلطاري 
 األهداف اإلمنائية لأللفية ومؤشرات الغاية

 حتسني الصحة النفاسية: ٥الغاية 

 سية مبقدار ثالثة أرباعختفيض معدل الوفيات النفا: ٦اهلدف 

 ٨٠٠- ٤٢٠ختفيض معدل الوفيات النفاسية بتقديراهتا احلالية البالغة        : ١٦املؤشر   � 
 ؛٢٠١٥ حبلول عام ٢٥٢لتبلغ 

نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف موظفي صحة من ذوي املهارة          : ١٧املؤشر   � 
 ؛٢٠١٥  يف املائة يف٨٠ إىل ٢٠٠٢- ٢٠٠١ يف املائة يف ٢٤زيادهتا من 

 .، امللحق اخلامس٢٠٠٦ ليشيت، -تقرير التنمية البشرية لتيمور : املصدر

 األمن الغذائي على صعيد األسرة املعيشية 

والحظ .  ليشيت منذ إنشائها   -ظـل األمـن الغذائي يف األسرة املعيشية مصدر اهتمام مستمر يف تيمور               
ة توفر األغذية يف البلد وحتسُّن األمن الغذائي على صعيد  زياد٢٠٠٢االستعراض األول للفقر وجلنة التخطيط لعام 

 .وتستمر احلاجة إىل توزيع األغذية على الضعفاء. األسرة املعيشية
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 ١٤الشكل 

النسـبة املئوية من السكان الذين ال يستهلكون كميات كافية من           : األمـن الغذائـي   
 ميات كافية من األرز    األغذية، وعدد األشهر اليت ينخفض فيها الغذاء بدون تناول ك         

 ٢٠٠٣الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية لعام ) النسبة املئوية(والذرة  

Food security is a continuing issue
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 ٧النص اإلطاري 
 ٢٠٠٣األمن الغذائي يف 

 : ما يلي٢٠٠٣تبيَّن من الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية لعام 

 الطعام لألطفال أو للكبار؛ يف املائة من األسر املعيشة أبلغت عن عدم كفاية ٤٩ 
  يف املائة أبلغت عن نقص الغذاء للرجال البالغني؛٤٨ 

  يف املائة أبلغت عن نقص الغذاء للنساء البالغات؛٤٧ 

 . سنوات فأكثر  ٦ يف املائـة أبلغـت عـن نقـص الغـذاء لألطفـال من سن                 ٣٦ 
 . يف املائة أبلغت عن نقص الغذاء لألطفال حتت سن السادسة٧ 

 كان الذين يقل مدخوهلم الغذائي عن احلصة الغذائية الدنيانسبة الس

ومع ذلك فإن نتائج التغذية املتضمَّنة يف .  ليشيت-ال توجد بيانات مباشرة عن املدخول الغذائي يف تيمور  
 تشري إىل وجود نسبة كبرية من السكان الذين يستهلكون ٢٠٠٣الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية لعام 
 :بانتظام أقل من املدخول الغذائي األدىن العادي

 يف املائة من األسر املعيشية عن نقص الغذاء لفترة من الفترات أثناء السنة املاضية               ٤٩أبلغـت    �
 لألطفال أو الكبار؛

 األمن الغذائي مشكلة مستمرة

 المناطق الحضرية باآاو/ديلي                   على المستوى الوطني
 األخرى

 ناطق الريفيةالم
 الوسطى

المناطق الريفية
 الشرقية

               المناطق الريفية
 الغربية

هر
ألش

ا
 

أشهر اخنفاض استهالك الطعام يف العام املاضي
أشهر عدم كفاية األرز أو الذرة يف العام املاضي
النسبة املئوية لعدم كفاية استهالك الغذاء يف الشهر املاضي

وية
 املئ

سبة
بالن
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ويالحظ أن هذا .  يف املائة من النساء غري احلوامل      ٣٨كان مؤشر كتلة اجلسم منخفضاً يف حالة         �
وكانت مستويات نقص احليوية الدائم     . ى قصر القامة وعلى نقص احليوية الدائم      املؤشر يدل عل  

 ٤٥مرتفعة بني النساء األصغر واألكرب سناً ولكن النقص كان أعلى ما يكون بني النساء من سن 
 سـنة، والنسـاء من األسر الفقرية والنساء الالئي لـم حيصلن على تعليم والنساء من                ٤٩إىل  

 الريفية واملنطقة الريفية الوسطى ومنطقة املرتفعات؛املنطقة الغربية 

  يف املائة من النساء غري احلوامل قصريات القامة؛١٣كان  �

.  سنة٥٤ و١٥ يف املائة من الرجال املتزوجني بني ٢٦كان مؤشر كتلة اجلسم منخفضاً يف حالة  �
نتشراً بدرجة عالية    سنة م  ٥٤ إىل   ١٥وكـان هذا املؤشر املنخفض بني املتزوجني من بني سن           

 .ولكنه كان أقل بكثري عن املؤشر اخلاص بالنساء يف سن اإلجناب)  يف املائة٢٦بنسبة (

 احلالة التغذوية لألطفال

وال يوجد كثري من . يرتبط ضعف التغذية لدى األطفال حتت سن اخلامسة بزيادة خطر األمراض والوفيات 
 .ن يعانون من تأخر النمو حتت سن الثالثةالنمو الالحق لدى األطفال األكرب سناً الذي

وكان أطفال األمهات . وشـيوع اخنفـاض الوزن مرتفع ولكن ال توجد اختالفات بني البنات واألوالد            
وكانت أكثر حاالت اخنفاض الوزن . قصريات القامة أو مبؤشر منخفض لكتلة اجلسم أكثر عرضة الخنفاض الوزن

 . يف املنطقة الغربية الريفية

فاألطفال الذين يولدون ألمهات قصريات القامة أو . تشار التقزُّم أعلى قليالً بني األوالد عنه بني البناتوان 
الالئي يتسمن باخنفاض مؤشر كتلة اجلسم سيكونون متقزمني على األرجح، وهذا ما حيدث يف حالة األطفال يف                 

 ١٢نقص احلجم عند املولد وخاصة بني األطفال يف سن          ويتزايد التقزُّم مع    . املنطقة الغربية الريفية ويف املرتفعات    
 شهراً وهو السن الذي يصبح فيه التقزُّم أكثر انتشاراً كما أن احلجم عند املولد ال يزال يؤثر على احلالة                    ١٧إىل  

 .التغذوية يف هذا السن

 هزال األطفال

ثر قليالً بني األوالد عنه بني      وشيوع اهلزال كان أك   . اهلـزال هو اخنفاض الوزن بالنسبة إىل طول الطفل         
 شهراً وهو العمر الذي جيري فيه فطام        ٢٩-١٢ويصـل اهلزال إىل أعلى معدل لـه يف الفئة العمرية           . البـنات 

 يف املائة من األطفال حتت سن اخلامسة يعانون من اهلزال           ١٢وكان  . األطفال وتعرضهم لألمراض املُعدية احلادة    
واخنفاض مؤشر كتلة اجلسم لدى األمهات جيعل أطفاهلن أكثر . ن من اهلزال احلاد يف املائة يعانو٣يف حـني كان    

وكانت أعلى معدالت اهلزال يف املنطقة      . عرضـة للهزال، وهو ما حيدث أيضاً يف حالة األمهات قصريات القامة           
 .الغربية الريفية ولكنه كان مرتفعاً أيضاً يف املنطقة احلضرية

بني األطفال حتت سن اخلامسة تساعد على معرفة األطفال املعرَّضني أكثر من غريهم مقارنة اهلزال والتقزُّم  
 .لالعتالل أو الوفاة
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 ١٥الشكل 
 )بالنسبة املئوية(للهزال والتقزُّم بني األطفال حتت سن اخلامسة " وترلو"مقارنة 

 ٢٠٠٣الدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية لعام 

Slightly more girls than boys have normal growth patterns
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 .١٣، الفصل ١٢ - ١٣ ليشيت، معدَّلة من اجلدول - يف تيمور ٢٠٠٣ستقصائية الدميوغرافية والصحية لعام الدراسة اال: املصدر 

 يف املائة، قد عانوا من مرٍض حاٍد ٨ورمبا كان األطفال والبنات الذين يعانون من اهلزال فقط، ونسبتهم  
 .مؤخراً وقد تساعدهم التغذية املالئمة على الشفاء بسرعة

 يف املائة، هي جمموعة فرعية ضعيفة جداً من األطفال ٤موعة املعرضة لكال اهلزال والتقزُّم، ونسبتها أما اجمل 
 .ويتعرضون بشدة ملزيد من املرض واالعتالل

 يف املائة، أثر عدم كفاية ٤٣ يف املائة، والبنات املتقزمات، وهي ٤٥وتوضح نسبة األوالد املتقزمني، وهي  
 .ل وكذلك أثر األمراض املتكررةالغذاء يف األجل الطوي

 .فلم تكن تعاين من اهلزال أو التقّزم ولكن رمبا ال تنمو منواً كامالً" طبيعية"أما اجملموعة املصنفة بوصفها  

 اإليدز/معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري

 ليشيت  -ز يف تيمور    ال توجد معلومات دقيقة عن معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري واإليد            
 كان عدد احلاالت ٢٠٠٥وحبلول عام . )٣٩٩( يف املائة٠,٣٥-٠,٠١ولكـن نسـبة انتشار املرض التقديرية هي        

 .)٤٠٠( حالة تقريبا٢٦ًاإليدز /املبلَّغة من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري

                                                      

 )٣٩٩( PRADET Case Study on Gender-based violence in Timor-Leste, PRADET and Kathryn 

Robinson, prepared for UNFPA Peace and Security Project August 2005. 
 .٢٠٠٥تقرير اليونيسيف  )٤٠٠( 

                             ً                        أمناط النمو الطبيعي تزيد قليال  بني البنات عنها بني األوالد

اإلناث الذكور

 حالة طبيعية    ُّ    تقز م فقط          ُّ هزال وتقز م هزال فقط
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 العمر املتوقع عند الوالدة

 أن يتوقع أن يعيش حىت ٢٠٠٢يونيه / ليشيت يف حزيران-يف املتوسط يستطيع الذكر الذي ُولد يف تيمور  
 . سنة٥٦,٦ سنة وأن تعيش األنثى حىت سن ٥٤,٤سن 

 ١٦الشكل 
 توقعات العمر عند الوالدة: ٢٠٠٤تعداد 

 ٢٠٠٢يونيه /حسب املقاطعات وحسب اجلنس، حزيران
Life expectancy at birth was 55.6 years in 2002
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 ليشيت، ملخص املؤشرات الرئيسية، اجلداول، الرسوم  - يف تيمور   ٢٠٠٤تعـداد السـكان واملسـاكن لعام         :املصدر 
 ].، املرفق األول٢ -اجلدول األول  [٩، ص ١اجلدول : ٢٠٠٥نوفمرب /واخلرائط، تشرين الثاين  

وقد كان النساء والرجال الذين ُولدوا يف مقاطعة        . ويتـباين العمر املتوقع تبايناً كبرياً حسب املقاطعات        
 .عون توقع احلياة يف املتوسط مدة مثاين سنوات أكثر من املتوسط الوطين يستطي٢٠٠٢ديلي يف عام 

وكـان العمـر املتوقع أقل ما يكون للرجال يف مقاطعة إينارو وأوكوسي حيث كان يقل عن املتوسط                   
 سنة عن متوسط    ١٣وكان املتوسط الوطين للرجال يقل بأكثر من        . الوطـين مبقدار يزيد قليالً عن مخس سنوات       

 .املتوقع للرجال يف مقاطعة ديليالعمر 

  سنة يف إينارو ٥١,٤حيث بلغ : ويف إيـنارو وبوبونارو كان متوسط العمر املتوقع للنساء أقل ما يكون           
 سنة عن املتوسط السنوي هلاتني املقاطعتني على ٥,٢ سنة و٤,٧وكان ذلك يقل مبقدار .  سنة يف بوبونارو٥١,٩و

 .نة عن متوسط العمر املتوقع للمرأة يف مقاطعة ديلي س١٣التوايل، كما أنه يقل حوايل 

ومع . وكان االختالف بني النساء والرجال يف أعلى درجته يف مقاطعيت أوكوسي وليكيسا لصاحل النساء              
 .ذلك فإن العمر املتوقع عند الوالدة كان أعلى فعالً يف حالة الرجال يف مقاطعة أيليو

 ٢٠٠٢ سنة يف ٥٥,٦كان العمر املتوقع عند الوالدة
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 األسر وحيدة الوالد

ومع ذلك فإن أسر األرامل     . األسـر وحيدة الوالد يف الشكل احلايل لبيانات التعداد        ال ميكـن معـرفة       
 . واملطلقني واملنفصلني ميكن حتديدها

 يف املائة من    ٧٢فقد كُن ميثلن    :  ليشيت من النساء   -ومعظـم األرامـل واملطلقني واملنفصلني يف تيمور          
 . املنفصلني يف املائة من٧٢ يف املائة من املطلقني و٧٠األرامل و

 اُألسر اليت تعوهلا امرأة

وهذه األسر .  يف املائة من كل األسر املعيشية اخلاصة ترأسها امرأة       ١٩ أن   ٢٠٠٤أظهـرت نتائج تعداد      
وهكذا فإن األسر اليت تعوهلا امرأة كانت أقل .  يف املائة من السكان الذين يعيشون يف كنف أسر معيشية١٤تضم 

 .من األسر اليت يعوهلا رجل

 ٢٥ يف املائة من أرباب األسر حتت سن         ٣٠حيث كان   :  جانباً من السبب يف ذلك     ١٧ويوضح الشكل    
 . من النساء٦٤ يف املائة من أرباب األسر فوق سن ٤٢سنة من النساء يف حني أن 

 ١٧الشكل 

 األسر اليت تعوهلا امرأة كنسبة من األسر املعيشية اخلاصة والسكان الذين يعيشون 
 تعوهلا امرأة كنسبة من جمموع األشخاص الذين يعيشون فـي كنف اُألسريف أُسـر 

 ٢٠٠٤املعيشية اخلاصة، تعداد 

14% of the population lived in female headed households 
(FHH), but FHH were 19 % of private households
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 .، اجلداول طاء٢٠٠٤ ليشيت يف -تعداد السكان واملساكن لتيمور   :املصدر       

 

 يف املائة من جمموع األسر١٩ يف املائة من السكان يف أسر تعوهلا امرأة لكن هذه األسر كانت متثل ١٤يعيش 

جنس رب األسرة
س رب األسرة                       ُ         السكان الذين يعيشون يف أ سر حسب جن

الذكور اإلناث
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 ١٨الشكل 
 ٢٠٠٤اُألسر اخلاصة حسب اجلنس وحسب احلالة العائلية لرب األسرة، تعداد 

Marital status of female and male household heads is similar, 
except more female heads are widowed
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 .، القسم األول، اجلداول طاء٢٠٠٤ ليشيت، -تعداد السكان واملساكن لتيمور   :املصدر     

 اإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية والثقافية

 الناتج القومي اإلمجايل

ورغم أن أغلبية .  ليشيت الذهب والبترول والغاز الطبيعي واملنغنري والرخام-تشمل املوارد الطبيعية لتيمور  
 وكانت احملاصيل ٢٠٠١ يف املائة فقط من األراضي مزروعاً يف عام ٤,٧عتمدون على الزراعة فقد كان السكان ي

 . يف املائة فقط٠,٧الدائمة مزروعة يف 

والناتج القومي، ويسمى أيضاً    . ويشـري الناتج القومي إىل قيمة الناتج من أي اقتصاد أثناء دورة السنة             
 ).١٩الشكل (وقية جلميع السلع واخلدمات اليت تنتجها هيئات البلد باإلنتاج القومي، ميثل القيمة الس

 لذكور متشاهبة،احلالة العائلية ألرباب األسر من اإلناث وا
ُ                   باستثناء  أن عددا  أكرب من ربات األ سر اإلناث من األرامل               ً         ً         

أرباب األسر
 الذكور

ربات األسر
جمموع األسر اإلناث

              النسبة المئويةأعزب      متزوج أرمل مطلق      منفصل
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 ١٩الشكل 
 )مباليني الدوالرات(الناتج احمللي اإلمجايل حسب األصل الصناعي بأسعار السوق احلالية 

Agriculture continues to be the mainstay of the domestic 
economy
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 .٨٢، ص ٣، املرفق التاسع، ٢٠٠٦ ليشيت عام -تقرير التنمية البشرية لتيمور  :املصدر 

 ليشيت، ومن املتوقع أن تنمو      -من الناتج القومي لتيمور     ) اخلمس(نتج نسبة كبرية    وال تـزال الزراعة ت     
 ).١٩الشكل ( يف املائة سنوياً ٦حبوايل 

ومع ذلك تظل الزراعة .  يف املائة من قوة العمل٧٥ويعمل معظم الفقراء يف الزراعة اليت يشتغل هبا حوايل  
 فقط من املزارعني مدخالت خارجية مثل األمسدة أو املبيدات أو            يف املائة  ٣ويستعمل  . تتجه أساساً إىل الكفاف   

 .املخّصبات العضوية أو األنواع احملّسنة من البذور

ومع ذلك فإن دور احلكومة . والتنمية الزراعية من أولويات التنمية الوطنية نظراً ألمهيتها يف الناتج القومي 
 .)٤٠١( مع تشجيع القطاع اخلاص على تقدمي اخلدمات االقتصاديةسريكّز على البنية التحتية واخلدمات االجتماعية

ومن العقبات الكربى اليت تعترض التنمية الزراعية نقص املهارات لدى املزارعني واالفتقار إىل املدخالت               
واآلالت الزراعـية وقلة الري وضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف النقل وقلة املعلومات وعدم ضمان حيازة                

 .راضي واالفتقار إىل التمويلاأل

                                                      

 .٣٠، ص ٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام  )٤٠١( 

 تستمر الزراعة دعامة رئيسية لالقتصاد احمللي

                 الصناعة التحويلية

 النقل واالتصاالت
التمويل واملصارف
 واألعمال التجارية

فنادقالتجارة وال
 واملطاعم

 البناء

                      اإلدارة العامة والدفاع

الزراعة والغابات 
 ومصائد األمساك

التعدين والمحاجر الكهرباء والغاز والمياه الخدمات الشخصية والمجتمعية
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 ٢٠الشكل 
 نسب الناتج احمللي اإلمجايل حسب الصناعات احلالية

 ٢٠٠٤-١٩٩٩) النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(

Agriculture's share of GDP has fluctutated from 43 % in 1999 to 
32 % in 2004
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 .٨٢، ص ٣، املرفق التاسع، ٢٠٠٦ ليشيت عام -تقرير التنمية البشرية لتيمور  :املصدر 

 معدالت النمو

ويواجه البلد حتديات هائلة يف     .  بسبب اجلفاف وتناقص التواجد الدويل     ٢٠٠٣توقّـف الـنمو يف عام        
 .مواصلة إعادة بناء البنية األساسية وتعزيز اإلدارة املدنية وخلق فرص العمل للشباب الذين ينضمون إىل قوة العمل

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف ورغم أن تنمية موارد البترول والغاز يف املياه القريبة بدأت تستكمل إيرادات احلكومة 
 ).٢١الشكل  (٢٠٠٩-٢٠٠٦فليس من املتوقع حدوث منو كبري يف الفترة 

الزراعة والغابات
 ومصائد األمساك

التمويل واملصارف
 واخلدمات التجارية

 اإلدارة العامة والدفاع

 البناء

 قالتجارة والفناد
 واملطاعم

 النقل واالتصاالت

 الصناعة التحويلية

الخدمات الشخصية والمجتمعية الكهرباء والغاز والمياه التعدين والمحاجر

وية
 املئ
سبة

الن
 

 يف املائة٤٣حصة الزراعة من الناتج القومي اإلمجايل تراوحت بني 
 ٢٠٠٤ يف املائة يف عام٣٢ و١٩٩٩يف عام
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 ٢١الشكل 
 ،)مباليني الدوالرات(تقديرات الناتج احمللـي اإلمجايل اإلمسي 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٠-١٩٩٩ ليشيت، من -تيمور 

Oil GDP increased sharply 2004-05 but should stabilize to 2008-
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 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ من ورقة مشروع امليزانية، ٣-٣اجلدول   :املصدر 

 كان التدفق األّويل إليرادات البترول والغاز       ٢٠٠٦-٢٠٠٥ضح من ورقة مشروع امليزانية لعام       وكما يت  
 نامجـاً عـن زيادة حادة يف الناتج احمللي اإلمجايل البترويل يف حني أنه من املرّجح أن منو العناصر غري                     ٢٠٠٤يف  

 ).٢١الشكل (البترولية يف الناتج احمللي اإلمجايل سيكون بطيئاً جداً 

 ١٠النص اإلطاري 
 احتياطيات البترول والغاز بدأت تؤيت مثارها

بدأت تنمية موارد البترول والغاز يف املياه القريبة تستكمل إيرادات احلكومة قبل املوعد              
املنـتظر وبكميات أكرب من املتوقع، وكان ذلك نتيجة ارتفاع أسعار البترول ولكن هذه الصناعة               

 .لق فرص عمل كثرية للعاطلنيالكثيفة يف التكنولوجيا ال خت

 إنشاء صندوق للبترول إليداع كل      ٢٠٠٥يونيه  /وقـد أقّر الربملان باإلمجاع يف حزيران       
 . ليشيت من أجل األجيال القادمة-العوائد البترولية واحلفاظ على قيمة الثروة البترولية لتيمور 

 The World Factbook وكالة املخابرات املركزية، : املصدر
 22/01/2006http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tt.html#Econ. 

 

الناتج احمللي اإلمجايل غري البترويل
ترويلالناتج احمللي الب

جمموع الناتج احمللي اإلمجايل

 النسبة املئوية

 ولكن من املنتظر أن ٢٠٠٥-٢٠٠٤يبني الناتج احمللي اإلمجايل زيادة حادة يف البترول يف
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨يستقر الوضع حىت
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 ٢٢الشكل 
 )النسبة املئوية السنوية(معدالت النمو التقديرية للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ إىل ٢٠٠١-٢٠٠٠
 

 

 

 

 

 

 

 

 الدخل القومي اإلمجايل

ويشمل . ميثل الدخل القومي اإلمجايل جمموع مقدار األموال املتحصلة من عوامل اإلنتاج أثناء دورة السنة 
 .ذلك األجور واإلجيارات واألرباح والفوائد املصرفية املدفوعة للعمال وأصحاب رأس املال والعقارات

وتوضح آخر تقديرات الدخل القومي اإلمجايل للفرد اليت وضعها البنك الدويل ارتفاعاً حاداً يف اإليرادات  
ومع ذلك من . ل قبل املوعد املتوقعوكان ذلك نتيجة احلصول على إيرادات البترو    ). ٢٣الشكل   (٢٠٠٤يف عام   

 .٢٠١٠املتوقع حدوث زيادات كربى أخرى يف عوائد البترول قبل عام 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٦ليس من املتوقع حدوث منو كبري يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف الفترة 
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 ٢٣الشكل 
 الدخل القومي اإلمجايل للفرد) مباليني الدوالرات(تقديرات الدخل القومي اإلمجايل 

 ٢٠٠٤- ١٩٩٩) بالدوالر لكل نسمة سنوياً(

Sharp increase in National Income 2004 due to oil revenues
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 ٢٠٠٥البنك الدويل، تقرير التنمية الصادر عن : املصدر 

 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS . 

 الدخل القومي للفرد

ة يف عام    دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للفرد يف البداي        ٤٠٠تذبذب الدخل للفرد حيث بدأ مببلغ        
 ولكنه هبط بعد ذلك مبقدار بسيط إىل أن وصلت اإليرادات البترولية            ٢٠٠١ مث سـجل ارتفاعاً يف عام        ١٩٩٩

 ).٢٤الشكل  (٢٠٠٤األوىل يف 

  بسبب إيرادات البترول٢٠٠٤قومي يفزيادة حادة يف الدخل ال

الدخل القومي اإلمجايلالدخل القومي اإلمجايل لكل فرد

الدخل القومي
 اإلمجايل للفرد

               مقدار الدوالرات
                ً  لكل نسمة سنوياً

             ماليني الدوالرات
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  لكنه معتدل خالف ذلك٢٠٠٢ ومرتفع يف١٩٩٩              ً  تضخم مرتفع جدا  يف
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 ٢٤الشكل 
  ليشيت مقارنة بكمبوديا وإندونيسيا وتايلند -الدخل القومي اإلمجايل للفرد لتيمور 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٠) لكل نسمة سنوياًمبلغ الدوالرات (وبلدان منخفضة الدخل 

 
 معدل التضّخم

أّدت االضطرابات النامجة عن العنف بعد االستفتاء إىل جانب البدء يف استخدام دوالر الواليات املتحدة                
 احلدثني،  ومع ذلك، وبغض النظر عن هذين     . كعملة تداول قانونية وحيدة يف البلد إىل زيادات كبرية يف التضخم          

 ).٢٥الشكل (كانت السياسة النقدية سياسة متشددة وكان التضخم حتت السيطرة عموماً 
 ٢٥الشكل 

 ٢٠٠٤-١٩٩٩) يف املائة سنوياً(معدل التضخم 
 

 

 

 

 

 

 
 .٨٢، ص ٣امللحق التاسع،  ،٢٠٠٦ ليشيت، -ة البشرية لتيمور تقرير التنمي :املصدر   

 ٢٠٠٤-٢٠٠٠ ليشيت يف السياق اإلقليمي -الدخل للفرد يف تيمور
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 النفقات العامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل

  يف املائة   ١٤ من   ٢٠٠٣ و ٢٠٠١زادت الـنفقات العامة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف الفترة بني              
 . يف املائة٢١إىل 

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف حني         ٥ إىل   ٣ليم من   وأثـناء تلـك الفترة زادت النفقات على التع         
 ).٢٦الشكل ( يف املائة ٢ إىل ١زادت النفقات على الصحة بقدر أقل من 

 يف  ١,٢من  : وتباينت النفقات العامة على التعليم كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل تبايناً كبرياً يف املنطقة              
 . يف املائة يف ماليزيا٨,١ يف املائة يف تايلند و٥املائة يف الفلبني إىل  يف ٣,١املائة يف إندونيسيا و

فعلى سبيل املثال   .  ليشيت ال توضح املوارد املتاحة هلذه القطاعات احلرجة        -ولكن هذه األرقام يف تيمور       
 .كان متويل قطاع الصحة كبرياً من مسامهات املتربعني ومن الصندوق املوّحد لتيمور الشرقية

 )  يف املائة  ٣١(وموارد الصندوق املوّحد لتيمور الشرقية      )  يف املائـة   ٦٩(وفَّـرت بـرامج املتـربعني       و 
 مع  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠١-١٩٩٩ دوالراً للصحة يف الفترة من السنة املالية         ١٣٦ ٣٩٨ ٢٩٨مـا جمموعه    

 .)٤٠٢(٢٠٠٩/٢٠١٠إىل  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ دوالراً للفترة من السنة املالية ١٨٩ ٨٨٧ ٧٤٠ربط مبلغ إضايف قدره 

 ٢٦الشكل 
 )بالنسبة املئوية (٢٠٠٣-٢٠٠١نفقات القطاع العام كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، 

Expenditure on education & health increasing as % GDP
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  ٢٠٠٥مصـرف التنمـية اآلسـيوي، املؤشـرات الرئيسـية للـبلدان النامـية يف آسـيا واحمليط اهلادئ                     :املصدر 
  http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2005/pdf/TIM.pdf . 

                                                      

 .١برنامج االستثمار القطاعي للرعاية الصحية، املرفق، اجلدول :  ليشيت-تيمور  )٤٠٢( 

 النفقات على التعليم والصحة تتزايد كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل
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الخدمات االقتصادية

ظام العام  واألمنالدفاع والن
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 الدين احلكومي اخلارجي واحمللي

 . ليشيت-ال يوجد دين خارجي أو حملي على تيمور  

 يةحصة املساعدة الدولية يف اإليرادات العامة ويف اإلنفاق على التنم

رغم أن دولة تيمور الشرقية الوليدة الصغرية جداً كانت تعتمد بكثافة يف البداية على منح من املتربعني                  
 يف املائة يف عام     ١١٧ومتويـل من مصادر دولية فإن نسبة املنح يف جمموع اإليرادات بدأت تتناقص باضطراد من                

 ).٢٧الشكل  (٢٠٠٤ يف املائة حبلول عام ٦٠ إىل ٢٠٠١

 ٢٧الشكل 
 واملنح) ماليني دوالرات الواليات املتحدة(املنح وجمموع اإليرادات احلكومية 

 )بالنسبة املئوية (٢٠٠٤-٢٠٠١كنسبة من جمموع اإليرادات احلكومية، 

Grants have been falling as a share of total revenue
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  ٢٠٠٥مصـرف التنمـية اآلسـيوي، املؤشـرات الرئيسـية للـبلدان النامـية يف آسيا واحمليط اهلادئ ،                     :املصدر 
  http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2005/pdf/TIM.pdf. 

  يف املائة من السكان٤٠ أفقر -الفقر 

فرد، ما ال يزيد     يف املائة من السكان، وهم مصّنفون على أساس اإلنفاق لل          ٤٠تبلغ حصة النفقات ألفقر      
 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة وهو ١٥,٤٩ يف املائة من النفقات؛ ونفقات الفرد الشهرية تقل عن ١٨عن 
ويف املقابل يبلغ .  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة١٥,٤٤يرتفع بالكاد عن خط الفقر الذي يصل إىل     مـا 

 يف املائة دوالراً من ١٨,٢٢يل الثلثني، بنفقات شهرية للفرد ال تقل عن  يف املائة من النفقات حوا٤٠نصيب أغىن 
 .دوالرات الواليات املتحدة

 

 أخذت املنح تتناقص كنسبة من جمموع اإليرادات

مجموع اإليرادات المنح                                    المنح آنسبة مئوية من مجموع اإليرادات
ماليين الدوالرات         المجموع
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 )Gini(معامل جيين /املساواة يف الدخل

وإذا كان مؤشر   . ويرتفع مؤشر جيين مع زيادة عدم املساواة      . يقـاس تفاوت الدخل عادة مبعامل جيين       
 . يدل على عدم املساواة باملرة١٠٠ة الكاملة يف حني أن مؤشر مبقدار جيين صفراً فإن ذلك يشري إىل املساوا

وهو أعلى يف املناطق احلضرية عنه يف املناطق        : ٣٧ هو   ٢٠٠٢ ليشيت كان معامل جيين يف       -ويف تيمور   
وكان أقل مستوى لعدم املساواة يف الدخل يف املنطقة الغربية بينما بلغ عدم             ). ٢٨الشـكل   (الريفـية   
 . أعلى مستوياته يف املنطقة الوسطىاملساواة 

وميكـن تفسـري ثلث عدم املساواة الشاملة على األكثر على أساس املوقع واجلنس والعمر وتعليم رب                  
 ويتطلـب األمر مزيداً من األحباث للتوصل إىل فهم أفضل ألسباب الفقر وعدم املساواة يف الدخل يف                 . األسـرة 

 .)٤٠٣( ليشيت-تيمور 

 : ليس مرتفعاً بصورة غري عادية٣٧إلقليمية فإن مؤشر جيين مبقدار وحسب املعايري ا 

 ؛)٣١(فقد كان أعلى من معدل إندونيسيا  �

 وكان نفس معدل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وفييت نام تقريباً؛ �

 .وكان أقل من كمبوديا وماليزيا وتايلند �

 مع التنمية إال إذا ُوجدت سياسات حلماية أكثر الفئات وعموماً فإن املساواة يف الدخل تتجه إىل االرتفاع 
 .ضعفاً واألشخاص ذوي املوارد اإلنسانية الفقرية

 ٢٨الشكل 
 ٢٠٠١ ليشيت، -معامل جيين حسب املناطق، يف تيمور 

Income inequality was least in West & greatest in Central 
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 .Poverty in a New Nation: Analysis for Action, Vol 2 May 2003, Table 3.18, p. 85،  ليشيت-تيمور : املصدر 

                                                      

 )٤٠٣( Timor-Leste, Poverty in a New Nation: Analysis for Action, 2003, p. 89. 

 كانت أقل درجة من عدم املساواة يف الدخل يف الغرب وأعالها هي املنطقة الوسطى

       الوسطى                                                       المرتفعة            المنخفضة          الحضرية                                         الريفية              الشرقية                 الغربية                  المستوى الوطني
 



HRI/CORE/TLS/2007 
Page 206 

 

 نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر الوطين

 .خط الفقر الوطين هو مستوى املعيشة األدىن الذي ال ُيعترب عنده الفرد فقرياً 

 تعريف خط الفقر باعتباره احلد األدىن من اإلنفاق املطلوب لشراء ٢٠٠٣وجاء يف تقرير تقييم الفقر لعام  
ة لكل شخص يومياً وتشمل بدالً ألغراض االحتياجات االستهالكية غري           سعرة حراري  ٢ ١٠٠سلة أغذية تعطي    

 ).مثل املالبس والسكن(الغذائية 

 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة      ١٥,٤٤ هو   ٢٠٠١ ليشيت يف    -وكـان تقدير خط الفقر لتيمور        
ن دوالرات الواليات    دوالر م  ١,٥ويبلغ ذلك   .  سنتاً يومياً  ٥٠للشـخص شهرياً، أو ما يزيد قليالً عن         

 . معّدلة بأسعار الصرف)٤٠٤(املتحدة بالدوالرات الدولية باستعمال تعادل القوة الشرائية

 ليشيت يف   - الذي استعمل بيانات مأخوذة من هيئة إحصاءات تيمور          ٢٠٠٣ويف تقرير تقييم الفقر لعام       
 ليشيت يعيشون   -يف تيمور   ) صشخصان من كل مخسة أشخا    ( يف املائة من السكان      ٤٠ مت تقدير وجود     ٢٠٠١

 ).٢٩الشكل (حتت خط الفقر الوطين 

 يف املائة من السكان يعيشون بأقل من دوالر واحد يومياً بينما كان             ٢٠وبالنسبة للمقارنة الدولية كان      
 . يف املائة يعيشون بأقل من دوالرين يوميا٦٣ً

 ٢٩الشكل 
 أقل من دوالرين يومياً وخط الفقر الوطين نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دوالر يومياً و

 ٢٠٠١ ليشيت وإندونيسيا، -احلضرية يف تيمور /حسب املنطقة الريفية

40 % population lived under the national poverty line 2001
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  Poverty in a New Nation: Analysis for Action p.xv; Indonesian data from World Bank  ليشيت-تيمور  :املصدر 
  SIMA database 2002. 

                                                      

 .تسمح معدالت تعادل القوة الشرائية مبقارنة معيارية ملستويات األسعار احلقيقية بني البلدان )٤٠٤( 

 ٢٠٠١ يف املائة من السكان يعيشون حتت خط الفقر الوطين يف ٤٠كان 

٢٠٠١ ليشيت -تيمور 
 إندونيسيا

 سكان بأقل من
            ً دوالرين يوميا 

 ت خطسكان تح
 الفقر الوطني

المناطق
  الريفية

 سكان بأقل من  المناطق الحضرية
 دوالر واحد يوميا
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 واإلحصاءات املتعلقة بإقامة العدلالنظام السياسي 
 اخلصائص االنتخابية والسياسية

 رئيس الدولة )أ( 

يـؤّدي الرئيس دوراً رمزياً يف األغلب لكنه يستطيع ممارسة الفيتو ضد أي تشريع وأن حيل الربملان وأن                   
أبريل / نيسان١٤ت يوم والرئيس احلايل انُتخب يف اقتراع شعيب ملدة مخس سنوا. يدعو إىل إجراء انتخابات وطنية

 .٢٠٠٧ومن املقرر أن جيري انتخاب الرئيس القادم يف عام . ٢٠٠٢مايو / أيار٢٠ وشغل منصبه يف ٢٠٠٢

 رئيس احلكومة )ب( 

بعد أن حلفت اهليئة التشريعية اليمني عّين رئيس اجلمهورية زعيم حزب األغلبية رئيساً للوزراء وبذلك                
 .لأرسى سابقة لتطبيقها يف املستقب

 الربملان الوطين )ج( 

وميكن أن يتغري عدد املقاعد، حيث يبلغ يف حده         .  ليشيت برملان وطين من غرفة واحدة      -يوجد يف تيمور     
 عضواً ٨٨ومع ذلك كان الربملان الوطين يف أول دورة يتألف من .  مقعدا٦٥ً مقعداً ويف حده األقصى ٥٢األدىن 

 .كمجلس تأسيسيبصورة استثنائية بسبب وظيفته األّولية 

 .٢٠٠٦وستجري أول انتخابات برملانية يف عام . وُينَتخب األعضاء يف اقتراع شعيب ملدة مخس سنوات 

 األحزاب السياسية املعترف هبا )د( 

 ٣اجلدول 
 ٢٠٠١عدد األحزاب السياسية املعترف هبا رمسياً، 

 احلزب
 )FRETILIN(اجلبهة الثورية الستقالل تيمور الشرقية فريتيلني 

 )PD(احلزب الدميقراطي 
 )PSD(احلزب الدميقراطي االشتراكي 

 )ASDT(الرابطة الدميقراطية االجتماعية التيمورية 
 )KOTA(حزب كوتا 

 )PNT(حزب الوطين التيموري 
 )UDT(االحتاد الدميقراطي التيموري 
 )PDC(احلزب الدميقراطي املسيحي 

 )PPT(حزب الشعب التيموري 
 )UDC/PDC(احلزب الدميقراطي املسيحي /لدميقراطي املسيحياالحتاد ا

 )PST(حزب تيمور االشتراكي 
 )PL(احلزب الليربايل 

 )PDM(حزب ماوبريه الدميقراطي 
 )PTT(حزب عمال تيمور 

 )APODETI( ليشيت -االحتاد الشعيب الدميقراطي لتيمور 
 )PARENTIL( ليشيت -احلزب اجلمهوري الوطين لتيمور 
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 توزيع املقاعد التشريعية حسب األحزاب )ه ( 

 ٤اجلدول 
 املقاعد اليت حازت عليها األحزاب السياسية يف اهليئة التشريعية الوطنية

 احلزب املقاعد يف اهليئة التشريعية
 اجلبهة الثورية الستقالل تيمور الشرقية فريتيلني  ٥٥
 احلزب الدميقراطي ٧
 احلزب الدميقراطي االشتراكي ٦

 الرابطة الدميقراطية االجتماعية التيمورية ٦

 حزب كوتا ٢

 احلزب الدميقراطي املسيحي ٢

 احلزب الوطين التيموري ٢

 حزب الشعب التيموري ٢

 االحتاد الدميقراطي التيموري ٢

 احلزب الدميقراطي املسيحي/االحتاد الدميقراطي املسيحي ١

 حزب تيمور االشتراكي ١

 يلاحلزب الليربا ١

 املستقلون ١
 جمموع املقاعد ٨٨

 النسبة املئوية للنساء يف الربملان )و( 

 يف املائة من اجملموع كمندوبات يف اجلمعية التأسيسية لعام ٢٥,٣ امرأة ميثلن ٢٢انُتِخـب مـا جمموعه      
 .وبعد ذلك أصبحن أعضاء يف اهليئة التشريعية الوطنية األوىل). ٢٩الشكل  (٢٠٠١

 يف قاعدة بيانات املرأة يف الربملانات الوطنية اليت وضعها االحتاد الربملاين            ٢٧ ليشيت هو    - وترتيب تيمور  
 .)٤٠٥(الدويل

                                                      

 )٤٠٥( http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif280206.htm. 
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 ٢٩الشكل 
 ٢٠٠١عدد النساء املنتخبات يف اجلمعية التشريعية حسب األحزاب، 

22 women were elected to the Constituent Assembly 2001
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 .صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة :املصدر 
   http://www.unifem-eseasia.org/projects/easttimor/EastTElection.htm. 

 دورية االنتخابات على املستويني الوطين واحمللي )ز( 

وجرت أول  . جتـري االنـتخابات الوطنية للرئاسة اجلمهورية وعضوية الربملان مرة كل مخس سنوات             
وقد جرت  . ٢٠٠٦وستجري أول انتخابات وطنية للربملان يف عام        . ٢٠٠١نتخابات للجمعية التأسيسية يف عام      ا

 .٢٠٠٧ وستجري االنتخابات التالية يف عام ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٤أول انتخابات لرئيس اجلمهورية يف 

وقد ُعقدت أول   . اتوجتـري االنـتخابات لـلحكومة احمللية واجملالس القروية والبلدية كل مخس سنو             
 .٢٠٠٥انتخابات يف عام 

 معدل املشاركة يف االنتخابات )ح( 

، وزاد عدد النساء    ٢٠٠٥كـان معـدل مشـاركة الناخبني مرتفعاً جداً يف االنتخابات احمللية يف عام                
 ).٣٠الشكل (املشاركات عن عدد الرجال يف كثري من املقاطعات 

 ٢٠٠١ اجلمعية التشريعية يف  امرأة يف٢٢انتخبت

آوتا                             الرابطة الديمقراطية االجتماعية             تيمور االشتراآي فريتيلين       المجموع              الوطني التيموري
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 ٣٠الشكل 
 ٢٠٠٥ت القروية حسب املقاطعات وحسب اجلنس، معدل املشاركة يف االنتخابا

Voter turnout was  high for women & men in local 
government elections
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 إحصاءات عن اجلرمية ومعلومات عن إقامة العدل

 )٤٠٦(٢٠٠٢عدد القضايا اجلنائية منذ  

بلغ  وحدها قُدِّمت قضايا ي٢٠٠٥ويف  . ٢٠٠٢ال توجـد بيانات واضحة عن عدد القضايا اجلنائية منذ            
ديسمرب /وحىت كانون األول  .  قضية جنائية إىل حماكم املقاطعات، ورمبا كان العدد أكرب من ذلك           ١٥٩عددهـا   
.  تنتظر احلكم٦٨ قضية وال تزال ١٣٥ قضايا قد قُدِّمت إىل حمكمة االستئناف ومت احلكم يف ٢٠٣ كانت ٢٠٠٤

 .اياوليس من الواضح ما هي نسبة القضايا اجلنائية من بني هذه القض

يـرجى الرجوع إىل الوثائق اخلاصة بكل معاهدة لالطالع على معلومات عن القضايا اليت تشمل النساء                 
 .واألطفال

 

                                                      

 )٤٠٦( JSMP Report, "Overview of Timor-Leste Justice Sector", 2005. 

                                ً                                    املشاركة يف االنتخابات كان مرتفعا  للرجال والنساء يف انتخابات احلكم احملليمعدل
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 عدد القضايا اجلاري الفصل فيها

 ٢٠٠٦أبريل /عدد األشخاص املوجودين يف السجون حىت نيسان

 السجن عدد املسجونني األحداث النساء
 بيكورا ١٧٣ ٥ 
 باوكاو ٣٩  
 غلينو ٢٤  ٤
 اجملموع ٢٣٦ ٥ ٤
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 املرفق الثاين
 معلومات عن النفقات احلكومية وأجهزة الدولة

 ١-٦اجلدول 
 )بآالف الدوالرات(ميزانية املصادر اجملمَّعة 

 امليزانية العامة للدولة أنشطة برنامج االستثمار القطاعي املمولة أنشطة برنامج االستثمار القطاعي غري املمولة اجملموع
 هزة الدولةأج املتكررة  الرأمسالية اجملموع املتكررة  الرأمسالية اجملموع املتكررة  الرأمسالية اجملموع املتكررة  الرأمسالية اجملموع
 ١-ألف مكتب رئيس اجلمهورية ٥٩٥ - ٥٩٥ - - - ٣٠٠ ١٥٠ ٤٥٠ ٨٩٥ ١٥٠ ١ ٠٤٥
 ١-باء ان الوطينالربمل ١ ١٩٨ ١١٣ ١ ٣١١ ٥٢٨ - ٥٢٨ ٤٠٠ - ٤٠٠ ٢ ١٢٦ ١١٣ ٢ ٢٣٩
 ١-جيم مكتب رئيس الوزراء وجملس الوزراء ٣ ٤٤٨ ٢ ٠٠٠ ٥ ٤٤٨ ٧٩٣ - ٧٩٣ ٩٥٥ - ٩٥٥ ٥ ١٩٦ ٢ ٠٠٠ ٧ ١٩٦
 ١ -دال  وزارة الدفاع ٨ ١٧٧ ١ ٦٠٠ ٩ ٧٧٧ - - - - ١١ ٨٠٠ ١١ ٨٠٠ ٨ ١٧٧ ١٣ ٤٠٠ ٢١ ٥٧٧
 ١ -هاء  اءوزارة الدولة لشؤون جملس الوزر ٣٩٣ - ٣٩٣ - - - - - - ٣٩٣ - ٣٩٣
 ١ -زاي  وزارة إدارة الدولة ٣ ١٧٢ ٩٣٥ ٤ ١٠٧ ٣ ٨٣٠ ٣٧٤ ٤ ٢٠٣ ٣ ٨٥٦ ٢ ٣٢٥ ٦ ١٨١ ١٠ ٨٥٧ ٣ ٦٣٤ ١٤ ٤٩١
 ١ -حاء  وزارة الداخلية ١ ٣٦٦ ٩٠ ١ ٤٥٦ - - - ٦٠٠ - ٦٠٠ ١ ٩٦٦ ٩٠ ٢ ٠٥٦
 ١ -طاء   ليشيت-ية لتيمور الشرطة الوطن ٨ ٤٣٧ ٤٠٦ ٨ ٨٤٣ ٥ ٧٦٩ - ٥ ٧٦٩ - ٣ ٢٥٠ ٣ ٢٥٠ ١٤ ٢٠٦ ٣ ٦٥٦ ١٧ ٨٦٢
 ١ -ياء  وزارة التنمية ٤٠٤ - ٤٠٤ - - - ٥ ٥٠٩ ٧٩١ ٦ ٣٠٠ ٥ ٩١٣ ٧٩١ ٦ ٧٠٤
 ١ -كاف  وزارة الدولة للسياحة والبيئة ١٧٧ - ١٧٧ - - - ١ ٠٧٠ - ١ ٠٧٠ ١ ٢٤٧ - ١ ٢٤٧
 ١ -الم  دلوزارة الع ٤ ١٧٦ ١ ٤٦٥ ٥ ٦٤١ ١ ٤٩٨ - ١ ٤٩٨ ٢ ٩٤٥ ٧٩٥ ٣ ٧٤٠ ٨ ٦١٩ ٢ ٢٦٠ ١٠ ٨٧٩
 ١ -ميم  وزارة الزراعة والغابات ومصائد األمساك ٣ ٨٨٠ ٥٧٠ ٤ ٤٥٠ ٣ ٣٥٧ ١ ٨٦٠ ٥ ٢١٨ ٣ ٠٦٠ ٥٤٠ ٣ ٦٠٠ ١٠ ٢٩٧ ٢ ٩٧٠ ١٣ ٢٦٨
 ١ -نون  وزارة التعليم والثقافة ١٦ ٥٩٧ ١ ٦١٢ ١٨ ٢٠٩ ٤ ١١٨ ١ ٣٨٥ ٥ ٥٠٤ ٦ ٢٣٢ ٩ ١١٨ ١٥ ٣٥٠ ٢٦ ٩٤٧ ١٢ ١١٥ ٣٩ ٠٦٣
 ١-سني  وزارة الصحة ١٠ ٣٠٥ ٤ ٠٠٠ ١٤ ٣٠٥ ٧ ٧٥٠ ١ ٤٤٥ ٩ ١٩٦ ٦ ٢٠٥ ٣ ٣٢٥ ٩ ٥٣٠ ٢٤ ٢٦٠ ٨ ٧٧٠ ٣٣ ٠٣٠
 ١ -عني  وزارة العمل واالندماج اجملتمعي ٦٠٧ ٢٥٣ ٨٦٠ ٦٠٧ ٢٥٣ ٨٦٠ ١ ٥٠٠ - ١ ٥٠٠ ٢ ٧١٤ ٥٠٦ ٣ ٢٢٠
 ١ -فاء  تعاونوزارة شؤون اخلارجية وال ٢ ٦٧٨ - ٢ ٦٧٨ - ٢ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٩٧٠ ٣٠٧ ١ ٢٧٧ ٣ ٦٤٨ ٢ ٣٠٧ ٥ ٩٥٥
 ١ -صاد  وزارة التخطيط واملالية ٦ ٧١٦ ١ ٦٤٠ ٨ ٣٥٦ ٤١٤ ١٨٧ ٦٠١ ١٠ ٨٢٠ ٢٥٠ ١١ ٠٧٠ ١٧ ٩٥٠ ٢ ٠٧٧ ٢٠ ٠٢٧
 ١ -قاف  وزارة النقل واالتصاالت ١ ٦٣٦ ٩٨١ ٢ ٦١٧ ٩٥٠ ٢ ٠١٧ ٢ ٩٦٧ ٩٥٠ ٢ ٠١٧ ٢ ٩٦٧ ٣ ٥٣٦ ٥ ٠١٥ ٨ ٥٥١
 ١ -راء   وزارة املوارد الطبيعية واملعادن وسياسة الطاقة ٦ ٢١٤ ١ ٧٦٨ ٧ ٩٨٢ ١ ٦٨١ ٧ ٦٥١ ٩ ٣٣٢ ٣ ١٧٣ ٧ ٦٥١ ١٠ ٨٢٤ ١١ ٠٦٨ ١٧ ٠٧٠ ٢٨ ١٣٩
 ١ -شني  وزارة األشغال العامة ٨٠٥ ٦ ٥٤٥ ٧ ٣٥٠ ٢٥٠ ٩ ٩٥٣ ١٠ ٢٠٣ ٢ ٠٣٩ ٤ ٠٠٠ ٦ ٠٣٩ ٣ ٠٩٤ ٢٠ ٤٩٨ ٢٣ ٥٩٢
 ١ -تاء  ضةوزارة الدولة للشباب والريا ٢٤٧ ١٨٣ ٤٣٠ - - - ٣٢٠ - ٣٢٠ ٥٦٧ ١٨٣ ٧٥٠
 ١ -ثاء  اهليئة القضائية ٥٠٣ - ٥٠٣ - - - ١ ٩٦١ ٩٩ ٢ ٠٦٠ ٢ ٤٦٤ ٩٩ ٢ ٥٦٣
 ١ -خاء  سلطة املصارف واملدفوعات ٢٤٠ ١٠ ٥٠٠ ١٠ ٧٤٠ - - - ٢٥٠ - ٢٥٠ ٤٩٠ ١٠ ٥٠٠ ١٠ ٩٩٠
 ١ -ذال  املسؤول عن حقوق اإلنسان ٨٣ - ٨٣ ٤٩٠ - ٤٩٠ ٦٢٥ - ٦٢٥ ١ ١٩٨ - ١ ١٩٨
 ١ -ضاد   ليشيت-إذاعة تيمور  ٨٢٦ - ٨٢٦ - - - ١٨٦ ٩٠٤ ١ ٠٩٠ ١ ٠١٢ ٩٠٤ ١ ٩١٦
٢٧٧ ٩٥٠ ١١٧ ٥٤١ ٣٢ ٠٣٦ ٢٧ ١٢٦ ٥٩ ١٦٢ ٥٣ ٩٢٥ ٤٧ ٣٢٢ ١٠١ ٢٤٧ ١٦٨ ٨٤١ ١٠٩ ١٠٩   )باستثناء الوكاالت املستقلة(اجملموع  ٨٢ ٨٨٠ ٣٤ ٦٦١
  الوكاالت املستقلة ٩ ٨٠٢ ٢ ٠٤٤ ١١ ٨٤٦       ٩ ٨٠٢ ٢ ٠٤٤ ١١ ٨٤٦
٢٨٩ ٧٩٦ ١٢٩ ٣٨٧ ٣٢ ٠٣٦ ٢٧ ١٢٦ ٥٩ ١٦٢ ٥٣ ٩٢٥ ٤٧ ٣٢٢ ١٠١ ٢٤٧ ١٧٨ ٦٤٣ ١١١ ١٥٣   )شامالً الوكاالت املستقلة(اجملموع  ٩٢ ٦٨٢ ٣٦ ٧٠٥
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 املرفق الثالث

 جدول معاهدات حقوق اإلنسان األساسية اليت انضمت 
  ليشيت إىل أطرافها-تيمور 

 ية؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس �

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ �

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ �

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ �

 ييز ضد املرأة؛اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التم �

 اتفاقية حقوق الطفل؛ �

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ �

الـربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء              �
 عقوبة اإلعدام؛

 يع أشكال التمييز ضد املرأة؛الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مج �

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة؛ �

الـربوتوكول االختياري لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء             �
 .ويف إنتاج املواد اإلباحية
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 املرفق الرابع

  اإلنسان األخرى والصكوك املتصلة اليت انضمتصكوك حقوق
  ليشيت إىل أطرافها-تيمور 

اتفاقية أوتاوا حلظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام              �
 ؛١٩٨٧لعام 

 ؛)١٩٤٩( املتعلقة حبماية ضحايا احلرب ١٩٣٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة  �

، واملتعلق حبماية ضحايا    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢توكول األول التفاقيات جنيف املؤرخة      الربو �
 ؛)١٩٧٧(املنازعات املسلحة الدولية 

، واملتعلقة حبماية ضحايا    ١٩٣٩أغسطس  / آب ١٢الربوتوكول الثاين التفاقيات جنيف املؤرخة       �
 ؛)١٩٧٧(املنازعات املسلحة غري الدولية 

 ؛١٩٥١ز الالجئني، االتفاقية املتعلقة مبرك �

 الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني؛ �

 ).١٩٩٨(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  �

- - - - - 

 


